
 
 
 

 
บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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หมายเหต:ุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ โปรดด าเนินการตามข้อปฏิบติัส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 
2.  บริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสูร่ะบบการประชมุในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. 
3.  บริษัทฯ จะด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจดัสถานที่ประชมุรองรับผู้

ถือหุ้น เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



 

 

สำรบัญ 
 
                       หน้ำ 

• หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565        1 
 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม  
 

• ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564       13 
 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)            ตามแนบ 
และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)          

 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3)  

• ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 25 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

•  ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจ าปี 2565    31 
(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

• หนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี QR Code)              ตามแนบ 

• ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ   34 

• ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ     38 

• ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (E-AGM)      44 

• ข้อบงัคบับริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น       45 

• การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564                 48 
(แบบ 56-1 One Report)      

• หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.           49 

• แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)   59 

• ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น      60 

• แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                 61 

• แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)                  ตามแนบ 
และงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)        

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที:่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร: 0-2335-5555 ต่อ 5875 1528
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    ทะเบียนเลขที่ 0107560000133 
 

ที่ TOA 09/2565 
       22 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565  
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 (ส าหรับวาระท่ี 1) 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ส าหรับปีบัญชี 

สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 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 2565 (ส าหรับวาระท่ี 7) 
5. ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
6. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
7. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2565 (E-AGM) 
8. ข้อบงัคบับริษัท เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report)  
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
11. ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทฯ (กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ)  
12. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

13. ขัน้ตอนการส่งค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
14. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

  
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกติ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ ถือหุ้นและผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวันจันทร์ที่  25 เมษำยน 2565 เวลำ 09.30 น. 

โดยเป็นกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญ
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้:- 
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วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของรายงาน
การประชุม ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้        
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชมุครัง้ดงักล่าวแล้ว 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุดงักล่าว 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) มาตรา 113 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 36 และข้อ 40 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ด าเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุสามัญประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่
ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

กำรลงมติ : วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปี
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อบงัคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกับ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ พร้อมทัง้ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับ
ปีบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2564 
เปรียบเทยีบกบัปี 2563 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 3 

ข้อมูลงบกำรเงนิเปรียบเทียบ (บำงส่วน) ของบริษัทฯ 
             หน่วย : ล้านบาท 

รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์รวม 18,497 16,486 17,760 16,149 
หนีส้ินรวม 6,046 5,081 4,949 4,156 
รายได้รวม 17,708 16,438 14,331 13,780 
ก าไรส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,955 2,031 1,978 2,126 
ก าไรส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.96 1.00 0.97 1.05 

 

 โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีใ้นรูปแบบ QR Code ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบั ของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการ
จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารอง
เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน 
บริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

ในกำรนีค้ณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรให้น ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบกำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล และอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)   พิจำรณำรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสุทธิจำกผลประกอบกำรงวดคร่ึงปีแรกของปี 
2564 ที่ได้จ่ำยไปแล้ว 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13  สิงหาคม 2564 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.31 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 628.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2564 ที่ได้จ่ายไปแล้วดงักล่าว 
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2)   พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสทุธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2564 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 1,978 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อ
หุ้น 0.97 บาทต่อหุ้น  

เมื่อพิจารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบทัง้เร่ืองของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อตัราผลตอบแทนเงิน
ปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 
0.19 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 385.51 ล้านบาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565  

        เมื่อค านวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลคร่ึงแรกของปี 2564 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 
2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 
628.99 ล้านบาท และ 2) เงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2564 จาก
ผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินปัน
ผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 385.51 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรา  
หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 1,014.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้
จ านวน ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถหกัเครดิตภาษีในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร   

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบ
อตัราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดงันี ้ 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 1,977,949,909 2,125,542,490 
2. จ านวนหุ้น 2,029,000,000 2,029,000,000 
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.50 0.53 

3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.31 0.27 
3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.19 0.26 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,014,500,000 1,075,370,000 
5. อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผลต่อก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 51.29% 50.59% 

  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2564 ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.31 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 628.99 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2564  

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลังของปี 2564 ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 385.51 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีมติก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565  
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ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดและการลงทุนใน
โครงการต่างๆ อย่างถ่ีถ้วนแล้ว 

 

กำรลงมต ิ: 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
ที่สดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3)” 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 จะมีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) หรือคิดเป็น 3 ท่าน จาก 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบงัคบับริษัทฯ ดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการให้
กรรมการท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้พ้นจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) นายณฏัฐวฒุิ ตัง้คารวคุณ กรรมการ 

3) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุม
ครัง้ที่  1/2565 เมื่อวันที่  17 มกราคม 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
สมควรได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง 

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งอยู่
จนถึงระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครัง้นี  ้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้จะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้บคุคลทัง้ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนีม้ี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 6 

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ดังนัน้ จึงให้ความ
เห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การก ากับดูแล
กิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ, หลกัปฏิบตัิ 3.3)    

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางไปรณีย์และ
อีเมล์ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2565 มายงับริษัทฯ แต่อย่างใด 

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

ทัง้นี ้ข้อมลูประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการแตล่ะท่าน อีกทัง้คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอสิระ) 
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบัหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุก าหนด ดงัปรากฏตามส่ิงทีส่่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 3  

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนด
ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แกก่รรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ในกรณีทีข้่อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้
ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ได้ก าหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 ไว้ดงันี ้ 

 “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทฯ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ได้รับการ
พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
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แล้ว โดยพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในลักษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ  นอกจากนีย้ังได้พิจารณาถึง
ประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของ
กรรมการแต่ละท่านด้วย ในการนี ้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทฯ ในข้อ 22 ดงักล่าว  

จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ประชุม ประจ ำปี 2565 ในอัตรำเดียวกับปี 2564 

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     
▪ 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 าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่

เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนสัมากกว่ากรรมการบริษัท 35% 
และ 25% ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 
1,977,949,909 บาท จึงคิดเป็นเงินโบนสัของคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7,911,801 บาท แบ่งเป็น 

                 หน่วย: บาท 
รายละเอียด 2565 2564 

ประธานกรรมการ    1,112,597 1,195,618 
รองประธานกรรมการ 1,030,182 1,107,053 
กรรมการบริษัทต่อทา่น 824,146 885,643 
รวมโบนัสกรรมการ 7,911,801 8,502,172 

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด  

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ส าหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึง่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว 
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 อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทัง้สิน้ 26.8 ล้านบาท 
รายละเอียดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การก ากบัดแูลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมลูส าคญั
เก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนกังานและอื่น ๆ, หวัข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร)   

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วำระที่ 7   พิจำรณำอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามบทบญัญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ใน
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 36 (6) ก าหนด
ว่า “กิจการที่ที่ผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี ้ข้อ (6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชี”  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ ความ
พร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และ
อัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีเสนอมา โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2565 ได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่ำสอบบัญชี ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 
ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้ 

1) นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5266  
    (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563-2564)    หรือ 

 2) นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4298  
     (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ  

3) นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8470 
     (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)  
ส าหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 ซึง่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 4,245,000 บาท อตัราเดียวกบัปี 2564  

              



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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 ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยค่าสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา เป็นดงันี ้     
                                                                                                              หน่วย : บาท 

บริษัท ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

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

หมายเหตุ    ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก 
ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึน้จริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วน
ได้เสียกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 นัน้  ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.
75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ โดยก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้ นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั เนื่องจากผู้สอบบญัชี
ดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตัง้เป็นปีที่ 3 

 

2)   เหน็ชอบให้น ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับทรำบกำรก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 ของ
บริษัทย่อยในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ดงันี ้

บริษัท ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564   

1. บริษัทย่อยที่มีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชี   
- ค่าสอบบญัชี 
- จ านวนบริษัทย่อย 

 
 

3,880,001   บาท 
9 บริษัท 

3,675,823     บาท 
            9   บริษัท  

2. บริษัทย่อยที่มีส านกังานตรวจสอบบญัชีอ่ืนๆ เป็นผู้สอบบญัช ี  
- ค่าสอบบญัชี 
- จ านวนบริษัทย่อย 

 
1,574,532   บาท 

8 บริษัท 

 
788,078    บาท 

               5  บริษัท  

รวมค่ำสอบบัญชี 5,454,533 บำท 4,463,901  บำท 

หมายเหต ุ  -  วงเงินค่าสอบบญัชียงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัท
ย่อยและอตัราแลกเปลี่ยน 

-  ค่าสอบบญัชีปี 2564 ค านวณด้วยอตัราแลกเปลี่ยนของปี 2565 เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก าหนดให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั
กบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงปรับให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นส านกั
งานสอบบญัชีภายใต้เครือข่ายเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์และรายได้ขนาดเล็ก หรือเป็นบริษัทที่
มิได้ด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้สามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

  
ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
และเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
ของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น  

 

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

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

คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ น โดยจะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามหรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนั
และเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่ำนสื่ อ
อเิล็กทรอนิกส์เพียงช่องทำงเดยีวเท่ำนัน้ โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานท่ี และ/หรือ ห้องประชมุรองรับผู้ ถือหุ้นส าหรับการประชุมแต่อย่างใด 
และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชมุ เพื่อเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 8.00 น. 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 14 ทีก่รอกข้อมลูครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อย
แล้ว พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยืนยนัตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณี
มอบฉนัทะ) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะด าเนนิการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุและเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการในการจดัการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ทีท่่านได้แจ้งต่อบริษัทฯ  
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ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องท่านได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 10) 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นยังสามารถส่งค าถามเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
ตามปกติ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มี
ความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทนก่อนวนัประชมุ โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ และระบชุื่อ ดงันี ้ 

1. นางปริศนา ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ 

2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 

3. นายวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระล าดับที่ 1 และ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม และข้อมูล
กรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่6  

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ ตามส่ิงทีส่่งมา
ด้วย 5 และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมล      
(e-mail) โดยละเอียดเช่นกนั  

 

ขอแสดงความนบัถือ 
  

 
 
(นายประจกัษ์   ตัง้คารวคณุ) 
     ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร: 0-2335-5555 ต่อ 5875, 1520, 1581 
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เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
วำระที่ 1, 5 และ 7 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 1 
รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

ประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 
วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่16 
ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ถ่ายทอดจากส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ณ เลขที ่31/2 หมู่ 
3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

2. นางละออ  ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

4. นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

  5. นายณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คารวคุณ กรรมการ 

6. นางบุศทร ี หวัง่หล ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการส านักงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นางปรศินา  ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. นางชนาทพิย ์ วรีะสบืพงศ ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวรีศกัดิ ์ โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน เขา้ร่วมประชุม 9 คน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม รอ้ยละ 100     

ผู้บริหาร 

1. นางสาวทวพีร  พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี

2. นางสาวศรกีลัยา  เพญ็ศร ี เลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

1. นางสาวสุวรรณา ตนัตศิรเีจรญิกุล บรษิทั บยีอนดแ์อดไวเซอร ์จ ากดั  

2. นายกติตพินัธุ ์ อนุตรานุกุล บรษิทั บยีอนดแ์อดไวเซอร์ จ ากดั 

3. นางสาวสุวล ี ตนัเสวตวงษ์ บรษิทั บยีอนดแ์อดไวเซอร ์จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

1. นางสาวตรนุีช ชื่นชมลดา บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. นางสาวสุวด ีบุพพณัหสมยั บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
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ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

1. นางสาวอุมาชษญา เจรญิไชย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ทัง้นี้ ก่อนเริม่การประชุม นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม (“เลขานุการบรษิทั”) ไดช้ี้แจงว่า
เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกต ิบรษิทัฯ มคีวามตระหนักและห่วงใย
ต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตอินุมตัใิหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้ผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอื E-EGM โดยม ีบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตาม
มาตรฐานการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในครัง้นี้เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่องมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ)  

เร่ิมการประชุม  

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

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 7 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจ านวน 321 ราย รวมเป็นจ านวน 328 ราย ถอืหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,842,797,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90.8229 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จ านวน 2,029,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และได้มอบหมายใหน้างสาว
ศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิัท ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงวธิกีารด าเนินการประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนให้ที่
ประชุมทราบ 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีในส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม และเพื่อใหก้ารประชุม
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สะดวก รวดเรว็ เลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัในการออกเสยีงลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1.การออกเสียงลงคะแนน  

• ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถอื โดยใหน้ับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง (One Share : One Vote) และ
สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ  

• ในการลงคะแนนเสยีง ขอให้ท่านผู้ถอืหุน้กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom ไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting”  ท าการลงคะแนน
เสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่ก าหนด (ประมาณ 1 นาที)  เมื่อกดเลือกการ
ลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีPop Up เพื่อใหย้นืยนัการลงคะแนน 

• หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ดว้ยการกดลงคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระไดถู้กปิดโหวตไปแล้ว 
ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลีย่นการลงคะแนนได ้

• ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มอืถอืหรอื Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome 
เพื่อท าการลงคะแนนทีเ่มนู E-Voting 

• เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหน้าตา่ง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรบัชมภาพและเสยีง
ของการประชุมต่อ  

• ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ีล่งคะแนนผ่าน E-Voting  
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• กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถ้ือหุ้น  ซึ่งได้น าส่งให้แก่บรษิัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพจิารณาวาระนัน้ บรษิัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงของท่านในแต่ละ
วาระไวใ้นระบบเรยีบรอ้ยแลว้   

2. การนับคะแนนเสียง  

• ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วน
ทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย  

• กรณีทีท่่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนัน้ๆ เป็นคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

• ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดระบบการลงคะแนน และจะมกีาร
สรุปผลคะแนนเสยีงหลงัจบการเสนอในทุกวาระ  

• ฐานคะแนนเสยีงและจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะ  

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บรษิัทฯ ไดเ้ชญินางสาวสุวด ีบุพพณัหสมยั ตวัแทนจากบรษิัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์ท
เนอร์ส จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม E-EGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ โดยผ่าน 2 
ช่องทาง ไดแ้ก่ 

(1) การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง โดยไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพิมพ์ขอ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจ้าหน้าที่จะรวบรวมค าถามส่งให้กรรมการหรอืผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งเป็น
ผูต้อบค าถาม 

ทัง้นี้ขอใหท้่านแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะ เพื่อทีจ่ะไดบ้นัทกึรายงานการประชุมได้
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ใน
วาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอื
แสดงความเห็นในประเดน็ที่ซ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผู้ถอืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อให้
การประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาในการเขา้ระบบการประชุม หรอืระบบการออกเสยีงลงคะแนน กรุณาปฏบิตัติามคู่มอืทีบ่รษิทั โอเจ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดจ้ดัส่งให้ท่านผูถ้อืหุน้ทางอเีมล์ทีไ่ดแ้จง้ไวต้อนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีดู่แลระบบ ตาม
หมายเลขโทรศพัทท์ีไ่ดแ้จง้ไว ้คอืหมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้้ถอืหุ้นสามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 บรษิัทฯ ไดท้ าการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website ของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้แจ้งข่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจกิายน 
2564  

บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 11 พฤศจกิายน ถึงวนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 
พร้อมทัง้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
ค าถามมายงับรษิทัฯ  
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ก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ เลขานุการบรษิัท สอบถามผูถ้ือหุ้นว่ามขีอ้สงสยัอนัใดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ และวธิกีารออก
เสยีงหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามทีป่รากฏใน
หนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่    
23 เมษายน 2564 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักล่าวไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนัน้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมค์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื 
(2) การพมิพข์อ้ความในชอ่ง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบค าถาม 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ         
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,842,797,200 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,842,797,200 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่เตมิ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์ ในการเข้าซื้อหุ้นสามญัของบริษัท   
ยิปมัน่เทค จ ากดั จากบริษทั ทีโอเอ กรุป๊ โฮลด้ิง จ ากดั 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2564 เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2564 (ไม่
รวมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) ไดม้มีตอินุมตัแิละใหน้ าเสนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการซื้อหุ้น
สามญัใน บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ากดั (“GMT”) จากบรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (“TOAGH”) จ านวน 2,626,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
51.0 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแล้ว โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 304.59 บาท รวมเป็นเงนิ 800 ล้าน
บาท เนื่องดว้ยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายยปิซัม่บอร์ดภายใต้ตราสนิคา้ “TOA Gypsum” ของบรษิัทฯ โดยการว่าจา้ง GMT ให้เป็น
ผูผ้ลติ โดยในช่วง 3 ปีทีผ่่านมายอดขายของ TOA Gypsum มกีารเตบิโตอย่างมาก จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนดช์ัน้น าในตลาดยปิซัม่บอรด์ใน
ประเทศไทย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ GMT ดงันี้ 

1) การเขา้ลงทุนใน GMT จะช่วยเสรมิศกัยภาพการเตบิโตและการแข่งขนัในธุรกจิยปิซัม่บอรด์ และผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยปิซัม่
บอร์ดของบรษิทัฯ ซึ่งตลาดของยปิซัม่บอร์ดนัน้มขีนาดและศกัยภาพในการเตบิโตสูง และคาดว่ามีโอกาสสรา้งการเตบิโตไดอ้กี
จากการขยายช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านเครอืข่ายรา้นค้าพนัธมติรของบรษิทัฯ ซึ่งครอบคลุมทัว่ประเทศ ตลอดจนการขยายไปยงั
ตลาดลูกคา้ประเภทโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ และตลาดต่างประเทศ ในประเทศทีม่บีรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตัง้อยู่  
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2) เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด เนื่องจากการเขา้ลงทุนใน GMT จะท าให้บรษิัทฯ กลายเป็นทัง้ผู้ผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ยปิซัม่บอร์ด กล่าวคอืสามารถด าเนินธุรกจิตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า และเป็นการสร้างความมัน่คงและลดความเสีย่งใน
ดา้น supply side ส าหรบักลุ่มผลติภณัฑ์ยปิซัม่บอร์ด ซึง่ในปัจจุบนัมผีูผ้ลติรายใหญ่เพยีง 5 รายในประเทศไทย และผูผ้ลติส่วน
ใหญ่จะท าการการตลาดภายใตต้ราสนิคา้ของตนเอง 

3) ท าใหเ้กดิ synergy ระหว่างบรษิทัฯ และ GMT จากการเพิม่ปรมิาณการผลติและขาย โดยบรษิทัฯ สามารถเสนอขายยปิซัม่บอรด์
ไปพรอ้มกบัผลติภณัฑ์อื่นๆ ของบรษิัทฯ ผ่านเครอืข่ายการจดัจ าหน่ายของบรษิัทฯ ท าใหต้้นทุนการด าเนินงานโดยรวมต ่าลง 
และสามารถเพิม่อตัราก าไรของธุรกจิได ้

4) GMT มคีวามพรอ้มด้านบุคลากร เทคโนโลย ีความเชี่ยวชาญ โรงงานผลติและก าลงัการผลติที่สามารถรองรบัการผลติสนิค้า
ใหก้บับรษิทัฯ  

5) ภายหลงัการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าว GMT จะมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดจ้าก GMT ได ้
ซึง่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของธุรกจิยปิซัม่บอรด์ของ GMT ได ้โดยจากการลงทุนในหุน้ของบรษิทั
ฯ จงึเป็นการลงทุนทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยรวม 

นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และนางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง 
กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ีเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดต่อไป 

นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละความโปร่งใส และเพื่อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ จงึขอความกรุณากรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี
ในวาระนี้ออกจากทีป่ระชุมในช่วงทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ 
ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
2. นางละออ ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
3. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
4. นายจตุภทัร ์ตัง้คารคุณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. นายณฏัฐวุฒ ิตัง้คารวคุณ กรรมการ 
6. นางบุศทร ีหวัง่หล ี กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ทัง้นี้เน่ืองจาก TOAGH เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และมผีูม้อี านาจควบคุมรายเดยีวกนักบับรษิทัฯ (กล่าวคอืครอบครวัตัง้คารว
คุณ) การเข้าท ารายการซื้อหุ้นสามญัของ GMT ดงักล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภท สนิทรพัย์หรอื
บรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั (ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 7.63 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ตามงบการเงนิรวมล่าสุดของบรษิัทฯ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ซึ่งผ่าน
การสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว และเมื่อรวมการเข้าท ารายการอ่ืนซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกนัหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องของ 
TOAGH ในระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ขนาดรายการจะคิดเป็นร้อยละ 10.55 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัดงัต่อไปนี้ 

1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ทนัทโีดยมสีารสนเทศซึง่มเีน้ือหาอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่่งดว้ยล าดบัที ่2 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้) 
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2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการใหค้วามเหน็ ตามทีก่ าหนดในประกาศรายการที่
เกีย่วโยงกนั และจดัส่งรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให้แก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาพรอ้มกบัจดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งดว้ยล าดบัที ่3 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้) 

3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่ออนุมตักิารตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้
ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี (TOAGH และครอบครวัตัง้คารวคุณ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้) โดย
ตอ้งระบุชื่อและจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืนัดประชุมดว้ย (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่
ส่งดว้ยล าดบัที ่2 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้) 

นอกจากน้ี การเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้น ยงัถือเป็นการได้มาซ่ึงสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน       
ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ลงวนัที ่31 สงิหาคม 
2551 (ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวม
เรยีกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์)  

โดยเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนแล้วมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยอ้างอิง
จากงบการเงนิรวม สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ซึง่ผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และเมื่อรวมกบัรายการได้มา
ซ่ึงสินทรพัยใ์นช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ขนาดรายการทัง้หมดจะเท่ากบัร้อยละ 10.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่ง
ไม่ถึงร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรพัย์รวมของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีต้องจดัท าสารสนเทศเพื่อแจ้งข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้สิทธิแ์ก่ผู้ถือหุ้นในการตัดสนิใจเข้าท ารายการ และการเขา้ท า
รายการซื้อหุน้สามญัของ GMT ในครัง้นี้ ถอืเป็นการซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) บรษิทัฯ จงึก าหนดใหน้ ารายการไดม้าซึง่หุ้นสามญัของ GMT ดงักล่าวขา้งตน้เสนอ
เพื่อขอมตอินุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดว้ย 

นางสาวทวพีร พฒันกิจเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอยีดการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

1. วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ 

ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ในครัง้นี้ โดยประมาณการเขา้ท ารายการจะแลว้เสรจ็
ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 

2. คู่สญัญาและความสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ผูจ้ะซื้อ            บรษิทัฯ 

ผูจ้ะขาย        TOAGH   

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ TOAGH เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทัฯ ซึง่ถอืหุน้บรษิทัฯ ในสดัส่วน รอ้ยละ 29.99 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ และ TOAGH มกีลุ่มผูถ้อืหุน้และผูม้อี านาจควบคุมราย
เดยีวกนัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 การด ารงต าแหน่ง
ในบริษทัฯ 

การด ารงต าแหน่ง
ใน TOAGH 

1. นายประจกัษ ์ตัง้คารวคุณ P I 
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 การด ารงต าแหน่ง
ในบริษทัฯ 

การด ารงต าแหน่ง
ใน TOAGH 

2. นางละออ ตัง้คารวคุณ V I 
3. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ I I 
4. นายจตภุทัร ์ตัง้คารคุณ I, E I 
5. นายณฏัฐวุฒ ิตัง้คารวคุณ I I 
6. นางบุศทร ีหวัง่หล ี I, E I 

                  หมายเหตุ     P = ประธานกรรมการ    V = รองประธานกรรมการ      
                                   I = กรรมการ                     E = ผูบ้รหิาร 

ข้อมูลผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้มอี านาจควบคมุ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 
 สดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษทัฯ 
สดัส่วนการถือหุ้น

ใน TOAGH 
1. นายประจกัษ ์ตัง้คารวคุณ 4.5% 20.0% 
2. นางละออ ตัง้คารวคุณ 4.5% 20.0% 
3. นายวนรชัต ์ตัง้คารวคุณ 9.0% 15.0% 
4. นายจตภุทัร ์ตัง้คารคุณ 9.0% 15.0% 
5. นายณฏัฐวุฒ ิตัง้คารวคุณ 9.0% 15.0% 
6. นางบุศทร ีหวัง่หล ี 9.0% 15.0% 
รวมสดัส่วนการถือหุ้น 45.0% 100.0% 

 
    ผู้ถือหุ้น ก่อนและหลงับริษทัฯ เข้าถือหุ้น GMT  

1) ก่อนบริษทัฯ เข้าถือหุ้น 
ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละการถือหุ้น 

นางอนิทริา หริญัญนิธวิฒันา 1,030,000 20.0 
นายศุภชยั หริญัญนิธวิฒันา 798,250 15.5 
นายสุรกจิ หริญัญนิธวิฒันา 695,250 13.5 
บรษิทั ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั  2,626,500 51.0 
รวม 5,150,000 100.0 

2) หลงับริษทัฯ เข้าถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละการถือหุ้น 

นางอนิทริา หริญัญนิธวิฒันา 1,030,000 20.0 
นายศุภชยั หริญัญนิธวิฒันา 798,250 15.5 
นายสุรกจิ หริญัญนิธวิฒันา 695,250 13.5 
บริษั ท  ที โอ เอ เพ้ นท์  (ป ระเทศไทย ) จ ากัด 
(มหาชน)  

2,626,500 51.0 

รวม 5,150,000 100.0 
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โครงสร้างการหุ้น ก่อนและหลงับริษทัฯ เข้าถือหุ้น GMT  

 
3. ลกัษณะการเข้าท ารายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ GMT จาก TOAGH จ านวน  2,626,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ของ GMT โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 ในราคาหุ้นละ 304.59 บาท รวมเป็นเงิน 800 ล้านบาท 

4. มูลคา่ของสินทรพัยท่ี์จะได้มา 

บรษิัทฯ จะได้รบัโอนหุน้สามญัของ GMT จ านวน 2,626,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ GMT 
(จ านวน 5,150,000 หุน้) โดย GMT มทีุนจดทะเบยีนและรบัช าระแลว้จ านวน 515.0 ลา้นบาท  

5. เกณฑก์ารก าหนดราคา 

เกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าของหุ้นสามญัของ GMT เพื่อก าหนดราคาซื้อขายระหว่างกนั เป็นการเจรจาต่อรองและการตกลง
ระหว่างบรษิทัฯ กบั TOAGH  ในการก าหนดราคาฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาขอ้มลูการซื้อขายและขอ้มลูสถติ ิเช่น อตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุทธ ิ(Price to Earning ratio : P/E) ของหมวดอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศกัยภาพ แผนงาน
ด าเนินงานธุรกจิ ความสามารถในการท าก าไรและแนวโน้มการเตบิโตของ GMT ในอนาคต  

6. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์ 

บรษิทัฯ ใชเ้งนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ช าระค่าสนิทรพัยด์งักล่าวทัง้จ านวน 
โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

7. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัของ GMT จะเป็นไปตามสญัญาซื้อขายหุน้ โดยบรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในครัง้นี้ จงึจะสามารถเขา้ท ารายการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ประมาณการในการเขา้ท ารายการจะแลว้เสรจ็ภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2565 หากบรษิทัฯ ไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. เง่ือนไขบงัคบัก่อน ซึง่ก าหนดใหคู้่สญัญาจะต้องปฏบิตัติามก่อนทีส่ญัญาซื้อขายจะเสรจ็สมบูรณ์ มรีายละเอยีดดงันี้  

1) การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนส าเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวนัที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

2) การยกเวน้หรอืสละสทิธใินเงือ่นไขบงัคบัก่อนขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ซึง่เป็นหน้าทีอ่นัตอ้งปฏบิตัขิองคู่สญัญาฝ่ายใด จะมี
ผลบงัคบัก็ต่อเมื่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ท าหนังสือยกเว้นหรือสละสทิธใินเงื่อนไขบงัคบัก่อนขอ้ใดข้อหนึ่งหรอืหลายข้อ
ดงักล่าวซึง่ลงนามโดยถูกตอ้งครบถว้นใหแ้ก่คู่สญัญาฝ่ายทีม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัเิงือ่นไขบงัคบัก่อนดงักล่าวแลว้  
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ทัง้นี้ การทีผู่ข้ายไดร้บัการยกเวน้หรอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามเงือ่นไขบงัคบัก่อนดงักล่าวขา้งตน้น้ีไม่เป็นการตดัสทิธผิูซ้ื้อทีจ่ะ
เรยีกร้องให้ผู้ขายปฏิบตัิตามเงื่อนไขบังคบัก่อนที่ได้รบัการยกเว้นหรอืผ่อนผนัดงักล่าวในภายหลงัวนัที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์และภายใตเ้งือ่นไขและหลกัเกณฑต์ามทีพ่จิารณาเหน็สมควร 

3) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะใชค้วามพยายามทุกอย่างอย่างดทีีสุ่ด และโดยสุจรติเพื่อใหเ้งือ่นไขบงัคบัก่อนรวมทัง้ภาระหน้าทีแ่ละค า
รบัรองทีใ่หไ้วต้ามสญัญานี้ ไดม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งครบถว้นก่อนวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ 

4) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบ ในเหตุการณ์ใด ๆ ซึง่จะขดัขวางหรอือาจจะ
ขดัขวางใหเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนส าเรจ็ก่อน หรอืในวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ โดยจะเปิดเผยในทนัททีี่ทราบถงึเหตุการณ์
ดงักล่าว 

5) ในกรณีที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนยงัไม่ส าเรจ็ หรอืไม่ได้รบัการผ่อนผนัโดยคู่สญัญาทีม่สีทิธิทีจ่ะผ่อนผนัภายในวนัที่การซื้อขาย
เสรจ็สมบูรณ์ คู่สญัญาที่มสีทิธทิี่จะผ่อนผนัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาฉบบันี้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัว่ไป   

1) ณ วนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ ไม่มเีหตุการณ์หรอืการกระท าใด ๆ เกดิขึน้หรอืถูกท าใหเ้กดิขึน้หรอืมเีหตุอนัควรจะคาดได้
ว่าจะเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อสถานะทางการเงนิ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หุ้น 
ทรพัย์สนิ หนี้สนิ ความรบัผดิ ทรพัยส์นิทางปัญญา เครื่องหมายการคา้ ชื่อทางการคา้ ความลบัทางการคา้ ของ GMT หรอื
ขดัขวางการท าธุรกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี้ 

2) ผูซ้ื้อพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ GMT ทีไ่ดม้กีารด าเนินถูกต้องกฎหมาย รวมทัง้ดา้นภาษแีละบญัชทีีไ่ดช้ าระภาษี
ครบถว้นตามหลกัมาตรฐานบญัช ี

3) ไม่มกีฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการทีป่ระกาศหรอือยู่ระหว่างการประกาศใช ้และจะมผีลภายหลงัจากวนัทีก่ารซื้อ
ขายเสรจ็สมบูรณ์ ซึง่หา้มมใิหม้กีารซื้อขายหุน้ทีซ่ื้อขาย หรอืหา้มผูซ้ื้อซื้อหุน้ทีซ่ื้อขาย หรอืหา้มผูข้ายขายหรอืโอนกรรมสทิธิ ์
ในหุน้ทีซ่ื้อขาย 

4) ไม่มกีารฟ้องรอ้งหรอืด าเนินคดใีด ๆ ไม่ว่า ผูข้าย และ/หรอื GMT จะเป็นโจทกห์รอืจ าเลยกต็าม ซึง่จะมผีลต่อความสมบูรณ์
ของการซื้อขายหุน้ทีซ่ื้อขายตามสญัญานี้ รวมทัง้ไม่มกีารด าเนินการทางกฎหมาย หรอืการด าเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อ
โตแ้ยง้การท าธุรกรรมทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานี้ 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นความรบัผิดชอบของผู้ขาย 

1) ค ารบัรองและรบัประกันของผู้ขายถูกต้องแท้จรงิทุกประการ ณ วนัที่ลงนามในสัญญาฉบบันี้ และวนัที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

2) ผูข้ายไม่ไดป้ฏบิตัผิดิหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัภิายใตส้ญัญาฉบบันี้ก่อนและในวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ 

3) ผูข้ายไดร้บัค ายนิยอม การอนุมตั ิการผ่อนผนั หนังสอืสละสทิธ ิหรอืค ารบัรองอื่น ๆ (ถ้าม)ี จากหน่วยงานรฐั หรอืคู่สญัญา
อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีจ่ าเป็น ซึง่มผีลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัความสมบูรณ์ของการซื้อขายและโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย ตามสญัญา
ฉบบันี้ หรอืทีม่ผีลกระทบเนื่องจากการปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้  

4) ผูข้ายด าเนินการให ้GMT จดัท าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้และใบหุน้ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

5) ผูข้ายด าเนินการให ้GMT แกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อทีป่รากฎบนใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาคารของ GMT ทัง้หมด ทีห่น่วยงาน
ของรฐัไดอ้อกใหภ้ายใต้ชื่อบุคคลธรรมดา ใหเ้ป็นชื่อของ GMT ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (อ.
6) 

6) ผูข้ายด าเนินการให้ GMT จดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครื่องจกัรทัง้หมดทีย่งัมเิคยไดร้บัการจดทะเบยีน และ/หรอืด าเนินการให ้
GMT แก้ไขเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของเครื่องจกัร หรอืสาระส าคญัในหนังสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครื่องจกัรส าหรบั
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เครื่องจกัรทีเ่คยไดจ้ดทะเบยีนไว้แลว้ (แล้วแต่กรณี) ต่อนายทะเบยีน ณ ส านักงานทะเบยีนเครื่องจกัรกลาง หรอืส านักงาน
ทะเบยีนเครื่องจกัรประจ าจงัหวดั (แลว้แต่กรณี) ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นความรบัผิดชอบของผู้ซือ้ 

1) ค ารบัรองและค ารบัประกนัของผู้ซื้อถูกต้องแท้จรงิทุกประการ ณ วนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี้ และวนัที่การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ โดยรบัรองและค ารบัประกนัของผูซ้ื้อรวมถงึการทีผู่ซ้ื้อมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะเขา้ท าสญัญาเมื่อไดร้บัมตอินุมตัจิาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของผูซ้ื้อ 

2) ผูซ้ื้อไม่ไดป้ฏบิตัผิดิหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัภิายใตส้ญัญาฉบบันี้ก่อนและในวนัทีก่ารซื้อขายเสรจ็สมบรูณ์ 

ทัง้น้ี การด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนมีความคบืหน้า ดงัน้ี 

1) บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการด าเนินการด้านกฎหมาย รวมถึงภาษี และการบนัทึกบญัชีของ GMT ว่าครบถ้วน
ถูกตอ้งตามกฎหมายและมาตรฐานบญัชหีรอืไม่ 

2) ในส่วนใบอนุญาตเกีย่วกบัอาคาร (อ.6) ของ GMT ตามขอ้ 5 ปัจจุบนัเป็นชื่อของ ทาง GMT ครบถว้นแลว้ 
3) การจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครื่องจกัรทัง้หมดต่อนายทะเบยีน ณ ส านักงานทะเบยีนเครื่องจกัรกลาง ปัจจุบนัทางบรษิทัฯ อยู่

ระหว่างการตรวจสอบและตดิตามให ้GMT ด าเนินการจดทะเบยีนใหค้รบถว้น โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ก่อน 31 มนีาคม 2565 

ทัง้นี้ นางปรศินา ประหารขา้ศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้น าเสนอ
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงันี้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2564 ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า ในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ มคีวามสมเหตุสมผล
และจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้ GMT เป็นโอกาสส าคญัทีจ่ะช่วยเสรมิศกัยภาพการ
เตบิโตและความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิยปิซัม่บอร์ด และผลติภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งยปิซัม่บอร์ด โดยสามารถด าเนินธุรกจิในส่วน
ดงักล่าวได้ตัง้แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า ซึ่งสอดคล้องกบัทิศทางการเติบโตของบรษิัทฯ ที่เป็นมากกว่าสทีาอาคาร (Growing Beyond 
Colors) นอกจากนี้ คาดว่าธุรกจิของ GMT จะสรา้งการเตบิโต ผลก าไร และผลตอบแทนให้แก่บรษิทัฯ และผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ได้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จงึมมีติอนุมตัิให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัใิห้บรษิัทฯ เขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัของ GMT 
จ านวน 2,626,500 หุน้ จาก TOAGH ในมลูค่ารวม 800 ลา้นบาท 

ในการนี้ บรษิัทฯ และได้แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้แก่ บรษิัท บยีอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิที่
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นที่ปรกึษาทางการเ งนิอิสระ เพื่อแสดง
ความเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระต่อรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่จดัท าโดย
บรษิทั บยีอนด์แอดไวเซอร์ จ ากดั มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3 (ตามแนบ) ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่1/2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

บรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้สามญัของ GMT มลูค่าเท่ากบั 800 ลา้นบาท เป็นเชค็ (Cheque) สัง่จ่ายผูข้าย หรอืช าระดว้ยวธิกีารอื่นใดตามที่
คู่สญัญาตกลงกันทัง้จ านวน (รายละเอียดตามสารสนเทศฯ ขอ้ 6) โดยใชท้ี่บรษิัทฯ ได้รบัจากเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนเป็นการ
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ทัว่ไปครัง้แรก (IPO) โดยภายหลงัการจ่ายช าระค่าหุน้ GMT ใหก้บั TOAGH บรษิทัฯ ยงัคงมกีระแสเงนิสดเพยีงพอส าหรบัเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนส าหรบัการด าเนินงาน 

 

คดีหรือข้อร้องเรียนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 

   -ไม่ม-ี 

นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินการขา้งต้นเกิดความคล่องตวัและเป็นไปด้วยความสะดวกเรยีบร้อย คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารเป็นผูม้อี านาจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเขา้รายการซื้อหุน้ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการเจรจา การเขา้ท าสญัญาซื้อขาย
หุน้ และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการลงนามในเอกสาร และการด าเนินการอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว   

จากนัน้ นางสาวทวพีร พฒันกิจเรอืง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าที่จะกดเปิดไมค์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
หรอื (2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม จงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ในการเข้าซื้อหุน้สามญัของบรษิัท ยปิมัน่เทค จ ากดั จากบรษิัท ทโีอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จ ากดั ตามทีเ่สนอ      

ในการนี้ นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการดงักล่าว ซึ่งได้แก่ 
TOAGH และครอบครวัตัง้คารวคุณ 

จากนัน้เมื่อผูถ้อืหุน้ได้ลงคะแนนเสยีงในวาระที ่2 เรยีบรอ้ยแล้ว นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง จึงเชญิกรรมการทัง้ 6 ท่านกลบัเขา้ที่
ประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดย     
ไม่รวมผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี (TOAGH และครอบครวัตัง้คารวคุณ รวมเป็นจ านวน 1,521,400,000 หุน้) ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เหน็ดว้ย 321,355,600 99.9871 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 41,600 0.0129 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 321,397,200 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ 

วาระท่ี 3   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บรษิัท (ถ้าม)ี และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษิทัชี้แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ทีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัิ และจะไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ โดย
สามารถส่งค าถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนัน้เจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ (2) การพิมพ์
ขอ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผู้บรหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบค าถาม 
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เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้กล่าวขอบคุณ      
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 10.50 น. 

ทัง้นี้ หลงัจากเริม่การประชุม ไม่มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ โดยมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม ณ เวลาทีปิ่ดการประชุมรวมทัง้สิ้น้ 328 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 1,842,797,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90.8229 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 

 

ลงชื่อ____________________________ประธานทีป่ระชุม 
                        นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ 
                ประธานกรรมการ 
                         
 

ลงชื่อ_________________________ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
           นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ี

                                       เลขานุการบรษิทั 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 3 
 
 
 

ช่ือ - นามสกุล นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ 48 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท Master of Management Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2014 ปี 2557  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น  182,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2564) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน  

จ านวน 25 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ Managing Director Thailand & Laos รักษาการผู้อ านวยการด้าน
เทคนิค สายงานนวตักรรม วิจยัและพฒันา บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. กปัตนั โค๊ทติง้ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บริติช เพ้นท์ส 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เมกา เพ้นท์ แอนด์ โฮม 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ภชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ภาวตรี อินเตอร์เทรด 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินโคซอร์ส 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint Products Sdn. Bhd. 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating Sdn. Bhd. 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Myanmar) Co., Ltd. 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Coating (Myanmar) Co., Ltd. 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Cambodia) Co., Ltd. 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Skim Coat (Cambodia) Co., Ltd. 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TOA Paint (Laos) Sole Co., Ltd. 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Coating (Cambodia) Co., Ltd. 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ PT TOA Paint Indonesia 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ PT TOA Coating Indonesia 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

-   บตุรของนายประจกัษ์ และนางละออ ตัง้คารวคณุ 
-   พี่น้องกบั  

1) นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ  2) นายณฏัฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ  และ 3) นางบศุทรี หวัง่หลี 
ทักษะความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสินค้าและการผลิต การจัดการธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์  การบัญชี  
การเงินและการลงทนุ การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า         
นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  
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ช่ือ - นามสกุล นายณัฏฐวุฒิ ตัง้คารวคุณ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน กรรมการ (ผู้ มีอ านาจลงนาม) 
อาย ุ 47 ปี 
สัญชาติ ไทย  
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท Science in Engineering Management University of Southern  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น  182,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2564) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน  

จ านวน 21 แห่ง  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บริติช เพ้นท์ส 
ปัจจบุนั กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 

การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 1/1 ครัง้ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

-   บตุรของนายประจกัษ์ และนางละออ ตัง้คารวคณุ 
-   พี่น้องกบั  

1) นายวนรัชต์ ตัง้คารวคณุ  2) นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ และ 3) นางบศุทรี หวัง่หลี 
ทักษะความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เทคโนโลยีและ

นวตักรรมสินค้าและการผลิต การจดัการธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนกลยทุธ์ 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า          

นายณัฏฐวุฒิ ตัง้คารวคุณ เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ   
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ช่ือ - นามสกุล นำงชนำทพิย์ วีระสืบพงศ์ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 66 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจส าหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

- ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018) ปี 2561 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556   
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสูงด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 19 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที่ 18  
   สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร การก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ    
   มหาชน รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร นกับริหารการคลงั (นบค.) มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร HR Management University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Strategic Advisor ส าหรับผู้บริหาร Kellogg School of Management  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นับตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี) 

สัดส่วนการถือหุ้น  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเจ  แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
2557 – 2558 ที่ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี (ผู้ทรงคณุวฒิุ ระดบั 10) กรมสรรพากร 
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2555 - 2557 รองอธิบดี กรมสรรพากร 
2551 - 2554 ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง กรมสรรพากร 
2547 - 2551 รองผู้อ านวยการส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

การมส่ีวนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 

ทักษะความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินและบญัชี ด้านกฎหมาย  ด้านภาษีอากร ตลอดจนการ
จดัการธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า    
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 30 

 
 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้
คู่สมรสของบตุรของ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์ เป็น
หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญา มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ ขออนุญาต หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ  บริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ 
ลกูจ้าง 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-นามสกุล นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร  
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
ต าแหน่ง หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบญัชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
อาย ุ 49 ปี 
ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ด้านการสอบ
บัญชี : 

จ านวน 27 ปี  
คณุนภนชุเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก ่
 • สินค้าอปุโภคบริโภค                                                       

• ผลิตและขายสนิค้าเพื่อการอตุสาหกรรม 
• บริการและขนส่ง 

• อสงัหาริมทรัพย์ 
• เทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต าแหน่ง 

ไม่มี 

การลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ 

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 - 2564 

 
ช่ือ-นามสกุล นายไพบลู  ตนักลุ  
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
ต าแหน่ง หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบญัชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาย ุ 53 ปี 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

ประสบการณ์ด้านการสอบ
บัญชี : 

จ านวน 31 ปี  
คณุไพบลูเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ  

 • ผลิตและค้าขาย 
• ขนส่งและจดัจ าหน่ายสินค้า รวมถึงคลงัสินค้า 
• ธุรกิจบริการและโรงแรม 

• อสงัหาริมทรัพย์ 
• ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
• เหมือง 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

ประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับกำรเสนอชื่อ ประจ ำปี 2565 
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จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต าแหน่ง 

ไม่มี 

การลงลายมือช่ือในงบ
การเงนิของบริษัทฯ 

ไม่เคย 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ  
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470 
ต าแหน่ง หุ้นส่วน 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาย ุ 41 ปี 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 
 

ประสบการณ์ด้านการสอบ
บัญชี : 

จ านวน 19 ปี 
คณุศนิชาเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) และเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

(IFRS) ของเครือข่าย PwC ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ 
 • สินค้าอปุโภคบริโภค 

• บริการและโรงแรม 
• อสงัหาริมทรัพย์ 

• ยานยนต ์
• ผลติและสินค้าเพื่อการอตุสาหกรรม 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ วันท่ี
ได้รับต าแหน่ง 

ไม่มี 

การลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ 

ไม่เคย 
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เอกสำรประกอบกำรเข้ำ 
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 5 
 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 วนัที่ 25 เมษำยน 2565 
บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

กำรมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ 
ได้เสนอชื่อไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 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   

 ผู้มอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะของท่านมายงั “ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสมัพันธ์” ก่อนวนัประชุม โดยใช้ซองธุรกิจ
ตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องติดแสตมป์ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 11 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 14 โดยขอให้ท่านระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชดัเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบ
ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบขบัขี่ ส าเนาบตัรข้าราชการ ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หากมีการ
เปล่ียนชื่อ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

1.2.1   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2.2   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

1.2.3   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล 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 าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุ 

2.2.3 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใช้เอกสำรตำมข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี
ภำยใต้เงื่อนไข ดงันี ้

3.1 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดัตัง้นิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น โดยอาจเป็นเอกสารทีอ่อกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
นิติบคุคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุคลผู้ ถือ
หุ้นลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถ้ามี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนกอ่นวนั
ประชมุ 

3.2 เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจดัให้มีค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนัน้ลงลายมือชื่อ
รับรองความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และเอกสำรแสดงตวัตนดงักล่ำวข้ำงต้นมำถึง
บริษัทภำยใน วันที่ 18 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยงั 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

• เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารข้างต้นจากท่านผู้ ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะด าเนนิการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ ตาม
ข้อมลูสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษัทฯ จะมอบหมายให้ 
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ซึง่เป็นผู้ให้บริการในการจดัการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จดัส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้แก่ท่านตามอีเมล (e-mail) ที่ท่าน
ได้แจ้งต่อบริษัทฯ  โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รำย ต่อ 1 อีเมล เท่ำนัน้ 

• ทัง้นี  ้ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้ อื่น และ ในกรณีที่ชื่อผู้ ใช้ 
(Username) และ/หรือ รหัสผู้ ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้รับชื่อผู้ ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผู้ ใช้
(Password) ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทนัที 

• ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด จะได้ส่งให้
ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน เข้าร่วมประชมุล่วงหน้า 90 นาทีกอ่นเวลาเร่ิมการประชุม 
และการถ่ายทอดสดการประชมุจะเร่ิมในเวลา 09.30 น.  

• ทัง้นี ้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัท ฯ สามารถใช้ได้กบัคอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือโทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web 
Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชมุทัง้แบบ 
E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาด้วยตนเองและการมอบฉนัทะ 

• กรณีที่ท่านมีข้อสงสยัหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการ
ประชมุ กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผ่านช่องทางดงันี ้ 

โทรศัพท์: 097-087-2591 หรือ 089-527-5588 

หรือช่องทางการติดต่ออืน่ที ่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จะระบไุว้ในอีเมลทีไ่ด้ส่งให้แก่ท่าน 

กำรออกเสียงลงคะแนน  

● ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิม่ขึน้อกีเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ คือ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การขายหรือซือ้กิจการ การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ การเพิม่หรือลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอื่น เป็นต้น 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(4) ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น สามารถแบ่ง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.) 

 

● การวินิจฉยัชีข้าดหรือลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธี
ใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าด 

● ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ทีป่ระชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว  
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กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

(1) ประธานที่ประชมุชีแ้จงวธีิการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือจากการลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา
จากผู้ ถือหุ้น 

(2) ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ   
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านในวาระนัน้ ๆ เป็นคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย”  

(3) ประธานที่ประชุมจะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากการนบัเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิน้ 
โดยจะแยกจ านวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง และสดัส่วนร้อยละของคะแนนเสียงแต่ละประเภท  
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 6 
 

 
 
 

ช่ือ - นามสกุล นางปริศนา ประหารข้าศึก 
อาย ุ 67 ปี 
ท่ีอยู่ 2/314 ซอยแจ้งวฒันะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

- 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) 
    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Certificate of Insurance College of Insurance ประเทศองักฤษ 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน่  

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไซมิส แอสเสท  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่ นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 2562 – 2564 กรรมการ OKEA ASA  
2559 – 2563  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกนัสินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

2561 – 2563 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2552 – 2563 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการด้านการลงทนุ  

บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านการเงินและบญัชี บมจ. ไทยออยล์  

ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
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2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร บมจ. ปตท.  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ี
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
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 - นามสกุล นำงชนำทพิย์ วีระสืบพงศ์ 
อายุ 66 ปี 
ท่ีอยู่ 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 

อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจส าหรับผู้บริหาร)  

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

- 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 านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น  - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่ น ท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 2559 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเจ  แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
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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 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2564 1/1 ครัง้ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย   - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ี
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล 
อาย ุ 67 ปี 
ท่ีอยู่ 19/279 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

- ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
การเป็นกรรมการ 

- 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 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

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

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่ นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 10 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ       
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท 

-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2564 – ปัจจบุนั   กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2559 – ปัจจบุนั ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2561 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  

บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2558 – 2562 

 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. อสมท  

2561 - 2562 กรรมการ การยาสบูแห่งประเทศไทย 
2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการ บจ. เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์  
2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์
2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ 

การประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 1/1 ครัง้ 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - 
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคน
อื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
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 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 (E-AGM) 
 

ผู้ถือหุ้น 

สะดวกเข้าร่วม E-AGM ไม่สะดวกเข้าร่วม E-AGM 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

1. แบบฟอร์มเข้าร่วม E-AGM 
2. หนงัสือมอบฉันทะ 
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR 

Code 
4. ส าเนาบตัรประชาชนผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
รับรองส าเนาถกูต้อง 

ด้วยตนเอง 

1. แบบฟอร์มเข้าร่วม E-AGM 
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR 

Code 
3. ส าเนาบตัรประชาชนผู้ถือหุ้น 

เตรียม
เอกสาร
ตอบกลบั 

ส่งเอกสารตอบกลับบริษัท 
 ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 

แสกนเอกสารและส่งมาท่ีอีเมล 
companysecretary@toagroup.com 

ส่งเอกสารฉบบัจริงมาท่ีบริษัทฯ 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์  
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  
31/2 หมู ่3 ถนนบางนา-ตราด  
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
สมทุรปราการ 10570 
 
 บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อยนืยนัตัวตน 

บริษัทฯ ท าการจัดส่ง Username, Password, Weblink 
และคู่มือการใช้งานของระบบไปยังอีเมลท่ีได้รับแจ้งไว้กับบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้น/ ผู้ รับมอบฉันทะ ศึกษาข้อมูลได้ตามลิงค์และคู่มือการใช้งานเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม E-AGM 

วันประชุม (25 เมษายน 2565) 
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 08.00 น. 

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 

ส่งเอกสารฉบับจริงมายงับริษัทฯ 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 

1. หนงัสือมอบฉันทะ 
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code 
3. ส าเนาบตัรประชาชนผู้ถือหุ้น 

เร่ิมประชุมตามล าดับวาระ 
เวลา 09.30 น. 

สามารถรับชมวีดีโอบันทึกการประชุมได้บน
เว็บไซต์บริษัทฯ หลังจากการประชุมเสร็จสิน้ 

(ภายใน 7 วันท าการ) 

ลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
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ข้อบังคับบริษทัเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 8 
 

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

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

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

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

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในการประชมุนัน้ 

 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร 

  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้
ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนัท่ีคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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  ทัง้นี ้การจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการ
ประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจดัส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจดัให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือทีอ่ื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชมุดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหน่ึง (1) เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานใน

ทีป่ระชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืน่มาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่น

ได้เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 47 

(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 และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธันวาคมของทกุปี 
ข้อ 38. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเกบ็รักษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุ

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

ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จ
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 าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิได้รับเงินปันผล
แตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามทีก่ าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และ
เมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราว
ต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนัด้วย 

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

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้
พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ 
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. ส าหรับระบบปฏบิัติการ 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) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น  

2. ส าหรับระบบปฏิบัติการ 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10 

 

      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
     

       เขียนท่ี.................................................................................................. 
       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 ประหารข้าศกึ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 2/314 ซอยแจ้งวฒันะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 

 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

หรือ    2.   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี  
 อยู่บ้านเลขที ่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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             คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที ่25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย  
  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  
 

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

หมำยเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     
 

        เขียน
ที.่.................................................................................... 
        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 ุ67 ปี 
 อยู่บ้านเลขที ่2/314 ซอยแจ้งวฒันะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
หรือ    2.   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 ปี  
 อยู่บ้านเลขที ่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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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  

วำระที่  1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  3   พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปี
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
                (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       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ    เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 นายณฏัฐวฒุิ ตัง้คารวคณุ   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ ์   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วำระที่  6  พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย       ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
วำระที่  7  พิจำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
         เห็นด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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) 

 

ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย 

 

 วาระท่ี…………………………. เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 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...................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ 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 ุ67 ปี 
 อยู่บ้านเลขที ่2/314 ซอยแจ้งวฒันะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ     

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 
หรือ    2.    นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาย ุ66 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 หมู่บ้านลดัดารมย์ป่ินเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางคเูวียง 
 อ าเภอบางกรวย นนทบรีุ 11130 
 การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ     

ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
หรือ    3.    นายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อาย ุ67 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 ในทุกวาระที่เสนอในการประชมุสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นครัง้นี:้ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ 

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวนั 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   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วำระที่  2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 
           (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปี
บัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2564 
                (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 

   นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ       เห็นด้วย..............เสียง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
 นายณฏัฐวฒุิ ตัง้คารวคณุ    เห็นด้วย..............เสียง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

   นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์     เห็นด้วย..............เสยีง   ไม่เห็นด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 
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วำระที่  6  พิจำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2565 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

วำระที่  7  พิจำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย..............เสียง    ไม่เหน็ด้วย..............เสียง   งดออกเสียง..............เสียง 

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

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
         เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

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

หมำยเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(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. ในกรณีที่มวีาระทีจ่ะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

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

 

ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย  

 

 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 ้

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 12 
 

 
  

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

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

. 
 

 ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 การรับเอกสาร 
 (     ) ให้บริษัทจดัสง่เอกสารตามที่อยู่ข้างต้น 
 (     )  ให้บริษัทจดัส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี ้
           ทีอ่ยู่ เลขท่ี.............................หมู่.............ซอย.....................................................หมู่บ้าน............................................. 

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

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ 

- ซองธุรกิจตอบรับทีป่รากฏอยู่ด้านหลงัแบบฟอร์มนี ้

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

   

 

แบบขอรับแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/ รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

mailto:companysecretary@toagroup.com%20หรือ
mailto:companysecretary@toagroup.com%20หรือ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 13 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดย
สามารถส่งค าถามมายงับริษัทได้ ดงันี ้
  

1. ผู้ถือหุ้นเสนอค าถามพร้อมทัง้ให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

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

- ค าถามในวาระท่ีประสงคจ์ะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับค าถาม 

- ทางอีเมล companysecretary@toagroup.com หรือ 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยงั 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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3. ระยะเวลาในการเปิดรับค าถาม 

ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอความ
ร่วมมือให้ส่งค าถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2565 

4.  เลขานุการบริษทัจะเป็นผู้รวบรวมค าถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และตอบค าถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 

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

 
 

  เขียนท่ี ………………………………………. 
 

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

ข้าพเจ้า........................................................................บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..................................................................สญัชาติ...............
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน....................... ................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.....................................
จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย์.........................โทรศพัท์มือถือ.......................................เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.......................... ............ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...................................................หุ้น 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึ่งจะจัดขึน้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ใน
วนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. โดย; 

เข้าร่วมประชมุ E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพ่ือ 

เข้าร่วมประชมุมาท่ี E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 มอบฉนัทะให้ นาย/ นาง/ นางสาว…………………………………………………........โทรศพัท์มือถือ................................. .......... 
เข้าร่วมประชมุแทน และขอให้บริษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชมุ 

มาให้ผู้ รับมอบฉนัทะที่  E-Mail............................................................................. 

 

ลงชือ่.............................................................................ผู้ ถือหุ้น 
 

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

       ลงชือ่.................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

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

หมายเหตุ: โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ที่กรอก
เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าประชุม E-AGM มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่  18 

เมษายน 2565 ผา่นช่องทางต่อไปนี ้

•  ทางอีเมล:  companysecretary@toagroup.com         หรือ                                                                                              
•  ทางไปรษณีย์:  ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
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บันทกึ 
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บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)   www.toagroup.com 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์   Tel: +66 2 335 5555  
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด                           Ext. 5875, 1520, 1581 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง     Fax: +66 2 312 8923 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10570  


