หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 20 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)

สิ่งทีส่ งมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2559
2. รายงานประจําป 2559
3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชือ่ ใหกลับเขาเปน
กรรมการ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ขอบังคับของบริษทั ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ดวยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถอื หุน
ประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่
99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯไดจดั ประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ทีส่ งมาดวยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2559 ไว
ในรายงานประจําป ซึง่ ไดจดั สงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิง่ ทีส่ งมาดวยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 ใหทปี่ ระชุมผูถอื หุนรับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไมมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งกําหนดใหบริษทั ตองจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนและเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
แสดงไวในรายงานประจําปหมวด “งบการเงิน” ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
(สิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบัตใิ หถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 33 ซึ่งระบุวา ”บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”

2

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

ในป 2559 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจํานวน 32.92 ลานบาท ฝายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ลานบาท
ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนในอัตรารอยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจายเงินปนผลขึน้ อยูกับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต
ในรอบบัญชีป 2559 บริษัทฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน
31.22 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตจิ ายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2559 ใหแกผูถอื หุนเปนเงินหุนละ 0.06 บาท ปจจุบันบริษทั มีทุนชําระแลว 270,000,000 หุน รวม
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2559 ในอัตรา 0.06 บาทตอหุน จํานวนเงินรวมทัง้ สิ้น
16.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.21 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ
51.88 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษทั
ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2558-2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2559(ปี ที่เสนอ)
กําไรสุทธิ(ลานบาท)
32.92
กําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย(ลานบาท)
31.22
จํานวนหุน*
270,000,000
เงินปนผลจายตอหุน(บาท:หุน)
0.06
รวมเปนเงินปนผลจายทัง้ สิ้น(ลานบาท)
16.20
อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิหลังหักสํารองตาม
51.88
กฎหมาย(รอยละ)

ปี 2558
60.28
57.18
27,000,000
1.10
29.70
51.94

* ในการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผูถอื หุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของ
บริษัทที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 27,000,000 หุน เปน 270,000,000 หุน

ทั้งนี้ บริษทั ฯกําหนดรายชื่อผูม ีสทิ ธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให
รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2560
สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2560
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตใิ หจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานป 2559 ไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 1.70 ลานบาท และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุน
ละ 0.06 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ขอบังคับของบริษัทขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงตามจํานวนหนึง่ ในสาม(1/3) เปนอัตรา”
ในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําปครั้งนี้มกี รรมการที่ถงึ กําหนดพนจากตําแหนงตามวาระทัง้ หมด
4 ทาน ไดแก
1. นายสุริย บัวคอม
ตําแหนง ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสรรัฐ งานทวี
ตําแหนง กรรมการ
3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
ตําแหนง กรรมการ
4. นายธงชัย ณ นคร
ตําแหนง กรรมการ
บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวา
ไมมีผูถอื หุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตัง้
บริษัทฯไดแนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษทั ฯซึ่งเทากับขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตามสิง่ ที่สง มาดวยลําดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
กระบวนการในการคัดเลือกผูดาํ รงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯไมไดผา นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทฯยังไมมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการของ
บริษัทฯ(ไมรวมกรรมการผูม ีสวนไดเสีย) ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประกอบกับคุณสมบัตดิ านคุณวุฒิ ประสบการณ
ความรู และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษทั
ในชวงที่ผา นมา เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตาม
วาระในคราวนี้ทงั้ 4 ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึง่
ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 ทานขางตน ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารใน
กิจการอื่นทีอ่ าจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได
พิจารณาแลววา นายสุริย บัวคอม ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระนั้น สามารถใหความเห็น
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อยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทัง้ เปนกรรมการทีไ่ ดนาํ ประสบการณ
ความรู และความเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
รายละเอียดประวัติและขอมูลกรรมการทีไ่ ดรบั การเสนอชื่อ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ งมาดวย 3
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การกําหนดคาตอบแทนของบริษทั ไมไดผา นคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
อยางไรก็ตาม ในการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผล
การดําเนินงานของบริษัท
สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 คณะกรรมการบริษทั ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เทากับปที่ผานมา ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท/ป
- สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอผูถอื หุนเพือ่ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําป 2560 ประกอบดวย 1) คาเบี้ยประชุม และ 2) บําเหน็จกรรมการทุกคน
รวมกันไมเกิน 5 ลานบาท เทากับป 2559
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผูถอื หุนทุกป ซึ่งการคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีได
ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําป 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิ านในรอบปที่ผานมา ความเปนอิสระ และความ
เหมาะสมของคาตอบแทน จึงไดเสนอแนะใหกรรมการบริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนแตงตัง้
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทั สําหรับป 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.

พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษทั ประจําป 2560 โดยมีรายชือ่ ผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้
(1) นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เปนผูลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทในป 2551 ป 2553 และป 2559)
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เปนผูลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัทในป 2552 และป 2554-2558)
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับ
บริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูทมี่ ีความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั

2.

พิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 เปนจํานวน 997,000 บาท ซึ่งเพิม่ ขึ้น
15,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.53 จากป 2559 ทั้งนี้ คาตอบแทนผูสอบบัญชีมีเพียง
คาสอบบัญชีเทานั้น ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีในปที่ผานมามีดงั นี้
หนวย : บาท
ป 2560
ป 2559
คาตอบแทนรายป
997,000
982,000
คาบริการอื่น
รวม
997,000
982,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัท
เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนบริษทั ที่มีความนาเชื่อถือ มีความเปนอิสระ และ
คาตอบแทนมีความเหมาะสมแลว จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถือหุนแตงตั้งให
(1) นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวน 997,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตอ งผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถามี)

ทั้งนี้ หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่สงมาดวย 7) เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนไดโดยการกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 8) และเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งเอกสารและ
หลักฐานตอเจาหนาที่ของบริษัทกอนเริ่มการประชุม หรืออาจสงไปรษณียมาตามทีอ่ ยูของบริษัท
บริษัทฯจะเปดใหผูถอื หุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 น. ในการเขารวมประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป
2560 และเพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิง่ ขึ้น
โปรดนําเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งทีส่ งมาดวย 6 และ 8 (ถามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ดวย
หากผูถือหุนทานใดมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการประชุมผูถอื หุนหรือระเบียบวาระการประชุมที่นําเสนอ
ครั้งนี้ สามารถสงคําถามลวงหนาไดทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร งานทวี)
กรรมการ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
สถานที่ประชุม หอง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผูเขารวมประชุม
ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง
24 ราย จํานวนหุน 4,159,400 หุน
ผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ
34 ราย จํานวนหุน 10,537,006 หุน
รวม
58 ราย จํานวนหุน 14,696,406 หุน
คิดเปนรอยละ 54.43
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายสุริย

บัวคอม

2. นางกิ่งเทียน บางออ
3. นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
4. นายสุวัฒน
จิตตมัย
5. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
6. นายเอกมินทร งานทวี
7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค
8. นายพันธุม
พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ
งานทวี
10. นายธงชัย ณ นคร
11. พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิริ

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. ดร. แดน
ทองอินทร
2. นายสุชาติ
แกวไพฑรูย
3. นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ

ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
- นางขวัญใจ

เกียรติกงั วาฬไกล

หมายเหตุ : บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนเสียง
ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจไมเทากัน
เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
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สิ่งที่สงมาดวย 1

ณ เวลาเปดการประชุม น.ส.จงกล พิสุทธิพิเชฏฐ ไดแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 15 ราย คิด
เปน 3,158,100 หุน และดวยการมอบฉันทะ 34 ราย คิดเปน 10,537,006 หุน รวมทั้งสิ้น 49 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันไดทั้งสิ้น 13,695,106 หุน จากจํานวนหุนของบริษัททั้งสิ้นจํานวน 27,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.72
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม และไดชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีการลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะมาโดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน
เสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แลวยกมือขึ้น เพื่อที่
เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. บริษัทฯใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนําบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนออกเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก
เสียง”
มาหักออกจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ
3. บริษัทฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติตางๆ โดยการใชมติเสียงขางมาก ยกเวนวาระที่ 8
และวาระที่ 9 ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่(3/4) ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไมนาํ คะแนนงดออกเสียงมานับเปนฐานคะแนน
4. ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาใน
หนังสือมอบฉันทะแลว ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษัทฯไดทําการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแลว
5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง พรอมสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละวาระ
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีขอโตแยง เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง คือผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด
แอสโซซิเอทส จํากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม
ขอใหยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแลวขอใหแจงชื่อ นามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหที่
ประชุมทราบกอนทุกครั้ง
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ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคําถามไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังอยูระหวางการพิจารณา ขอความกรุณาให
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวของหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในครั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุม
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนาสําหรับ
การประชุมในครั้งนี้
เมื่อผูถือหุนรับทราบวิธิการนับคะแนนเสียงตามที่กลาวขางตน นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฎฐ ไดกลาว
แนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหารและผูสอบบัญชีทเี่ ขารวมประชุม และไดเชิญประธานฯกลาวเปดประชุม
นายสุริย บัวคอม ประธานกรรมการบริษทั ฯซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนทุก
ทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยไดมอบหมายให ดร.แดน ทองอินทร และนางสาว
จงกล พิสทุ ธิ์พิเชฎฐ เปนผูดําเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2558 ที่ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
ใหกบั ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

13,751,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2558

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวในที่ประชุมวารายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําปซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
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รายได
บริษัทฯมีรายไดรวม 1,723.64 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขาย 1,696.04 ลานบาท และ
รายไดอื่นจํานวน 27.60 ลานบาท
รายไดจากการขาย ในป 2558 จํานวน 1,696.04 ลานบาท ลดลง 148.26 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
8.04 เปนผลมาจากราคาขายลดลงจากการที่ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาโดยตลอด ประกอบกับการ
แขงขันทางการตลาดในระหวางผูผลิตมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปริมาณความตองการสินคาไมขยายตัวตามที่
คาดการณไว ดานสัดสวนการขาย มาจากการขายในประเทศรอยละ 78.65 และสงออกรอยละ 21.35
ตนทุนขายและคาใชจาย
ตนทุนขาย ในป 2558 มีจาํ นวน 1,516.23 ลานบาท ลดลง 65.89 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.16 จาก
ราคาวัตถุดิบลดลง
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ มีจาํ นวน 147.13
ลานบาท ลดลงจากปกอ นเล็กนอย
กําไร
ป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิมีจํานวน 60.28 ลานบาท ลดลง 260.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 81.19
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งการที่ผลกําไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
ลดลงเนื่องจากราคาขายลดลงจากสภาวะการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับปกอนมีกําไรจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 180 ลานบาท ในขณะที่ปนี้ไมมี
ฐานะการเงิน
ในสวนของฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,644.65 ลานบาท หนี้สนิ รวม
จํานวน 107.88 ลานบาท สวนของผูถือหุน จํานวน 1,536.77 ลานบาท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ขอใหอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของการ
ดําเนินธุรกิจ
ผูบริหาร
บริษัทฯมีโอกาสทางธุรกิจคือ Demand ในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางและโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
ในอนาคต ในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงที่อัตราอากรตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็ก
ลวดคารบอนสูงที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนวัตถุดิบของ
บริษัทฯอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากกรมการคาตางประเทศอยูระหวางการ
ทบทวนอัตราดังกลาว ซึง่ หากอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดในอนาคตเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตามไปดวย
และอาจกระตุนใหเกิดการ
นําเขาสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น อันจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ
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ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯไดติดตามสถานการณอยางใกลชิดและจัดหาแหลง
วัตถุดิบจากผูผลิตในประเทศอื่นไวเปนทางเลือก
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม
ดําเนินงานของบริษทั สําหรับป 2558 แลว
วาระที่ 3

ผูดําเนินการประชุมจึงสรุปวาที่ประชุมฯไดรับทราบผลการ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป(สิ่งที่สงมาดวย 2) ที่จัดสงใหแกผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึง่ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสนิ ทรัพยรวม 1,644.65 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียน 919.74
ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 724.91 ลานบาท บริษัทฯมีหนี้สินรวม 107.88 ลานบาท และมีสวนของผูถือ
หุน 1,536.77 ลานบาท
งบกําไรขาดทุน
ในป 2558 บริษทั ฯมีรายไดจากการขาย จํานวน 1,696.04 ลานบาท ตนทุนขาย 1,516.23 ลานบาท
กําไรขั้นตน 179.81 ลานบาท รายไดอื่น จํานวน 27.60 ลานบาท คาใชจายในการขาย บริหาร ตนทุนทางการเงิน
และอื่นๆ จํานวน 147.13 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิ จํานวน 60.28 ลานบาท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

12

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

14,162,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

สิ่งที่สงมาดวย 1

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงิน
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ
ของบริษัทฯขอ 33 ซึ่งระบุวา ”บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”

-

ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.28 ลานบาท ฝายบริหารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท

-

ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน
57.18 ลานบาท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนเปนเงินหุนละ 1.10 บาท ปจจุบันบริษัทมีทนุ ชําระแลว 27,000,000
หุน รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 29.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.27 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ 51.94 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท

-

บริษัทฯกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559(Record Date) และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26
พฤษภาคม 2559

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2558
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท และ
จายเงินปนผล 1.10 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29.70 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป 2558 ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 1

มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

14,162,106
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอบังคับของบริษทั ขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการออก
จากตําแหนงตามจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) เปนอัตรา”
ในป 2559 มีกรรมการบริษัทฯที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
2.นายเอกมินทร งานทวี
3.นายธนพงษ ภูคาสวรรค
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการอิสระ

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯลวงหนา ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เมื่อพนระยะเวลาดังกลาว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้ง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4
ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษทั โดยดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
2.นายเอกมินทร งานทวี
3.นายธนพงษ ภูคาสวรรค
4.นายพันธุม พันธุมจินดา

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการอิสระ

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
เลือกตั้งกรรมการทีละทาน
มติ

14

ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 4 ทาน กลับเขามาเปน
กรรมการของบริษัทในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยไดดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน
รายบุคคลดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1

5.1) นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

14,162,105
1
0

5.2) นายเอกมินทร งานทวี
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

14,162,106
0
0

5.3) นายธนพงษ ภูคาสวรรค
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

14,162,106
0
0

5.4) นายพันธุม พันธุมจินดา
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
-

14,162,105
1
0

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพจิ ารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําป 2559 เทากับปที่ผานมา ดังนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

15

สิ่งที่สงมาดวย 1

คาตอบแทนกรรมการ
-

ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน
ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
-

ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อยากทราบคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงในปที่ผานมา
ผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการที่จายจริงในป 2558 มีจาํ นวนรวมกันเทากับ 2.83 ลานบาท
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป หนา 12 ภายใตหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ”
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
เสนอแนะใหแสดงคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงใหที่
ประชุมทราบทาง Projector ในการประชุมคราวถัดไป
ผูถือหุน
ผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
ไมมี

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2559 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติ

14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559

ผูดําเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป
2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นวาบริษัท เอเอสวี
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนบริษทั ที่มีความนาเชื่อถือ มีความเปนอิสระ และไดเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสม
จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งให

16

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1

1. นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในป 2551 และป 2553)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในป 2552 และป 2554-2558)
แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวน 982,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 47,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 จากป 2558 โดย
บริษทั ฯไมมีการรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2559
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด โดยนาย
อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 และอนุมติคา สอบ
บัญชีเปนจํานวน 982,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par Value)

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
270,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 27,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท นั้น
เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และเปดโอกาสใหผูถือหุน
รายอื่นหรือผูลงทุนรายอื่นมีโอกาสเขามาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทมากขึ้น
จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนที่ตราไว(Par Value) ของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) เปนมูลคาหุนละ 1 บาท(หนึ่งบาท) ซึง่ จะสงผลใหจํานวนหุนสามัญของบริษัท
เพิ่มขึ้นจากเดิม 50,000,000 หุน เปน 500,000,000 หุน โดยหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 1

27,000,000 หุน เปน 270,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวดังกลาวแตอยางใด นอกจากนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯยังคงมี
มูลคาเทาเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
กอนการเปลี่ยนแปลง

หลังการเปลี่ยนแปลง

500,000,000.00

500,000,000.00

10.00

1.00

50,000,000

500,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว(บาท)

270,000,000.00

270,000,000.00

มูลคาหุนสามัญที่ตราไว(บาทตอหุน)

10.00

1.00

27,000,000

270,000,000

ทุนจดทะเบียน(บาท)
มูลคาหุนสามัญที่ตราไว(บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญ(หุน)

จํานวนหุนสามัญ(หุน)

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง Par Value คือ เพื่อเพิ่มสภาพ
คลองใหแกหุนสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย ไมทราบวาบริษัทฯมีขอมูลปริมาณการซื้อขายหุนที่
ผานมาหรือไม
ผูบริหาร

การเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par
Value)
เปนการ
ดําเนินการตามขอเสนอที่ผูถือหุนหลายรายไดเสนอไวในปกอน ซึ่งบริษัทฯเห็นดวย
กับขอเสนอดังกลาว จึงไดดําเนินการใหในคราวนี้

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par Value)
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาที่ตราไว(Par Value) ของหุน
สามัญจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) จํานวน 50,000,000 หุน เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท(หนึ่งบาท) จํานวน 500,000,000 หุน โดยจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 27,000,000 หุน เปนจํานวน 270,000,000 หุนตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

สิ่งที่สงมาดวย 1

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว
(Par Value) ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 โดยยกเลิกขอความเดิม
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ์

500,000,000
500,000,000
1

บาท
หุน
บาท

(หารอยลานบาท)
(หารอยลานหุน)
(หนึ่งบาท)

500,000,000
-

หุน
หุน

(หารอยลานหุน)
(
)

จากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัตกิ าร
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4
มติ

ที่ประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทฯตามรายละเอียดที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
มติที่ลง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 10

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
14,696,406
0
0

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจาณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ปที่ผานมา บริษัทฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีแผนจะเขา
รวมโครงการตอตานการคอรัปชั่นกับสมาคมฯ ไมทราบวามีความคืบหนาหรือแผนงานอยางไร
ผูบริหาร
บริษัทฯมีเจตนารมยในการตอตานการคอรรัปชั่น อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติของ
สมาคมฯกําหนดใหบริษัทที่สมัครเขารวมโครงการตองขอรับการรับรองภายใน 3 ป
ซึ่งการที่จะผานการรับรองนั้น
ผูสมัครจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑในแบบ
ประเมินตนเอง 71 ขอ บริษัทฯจึงไดหารือกับเจาหนาที่ของสมาคมฯและมีความเห็น

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 1

วาบริษัทฯจะใชวิธีดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมของกิจการ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดกลาววาขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานที่สละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้น
สงผลใหมีผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งสิ้น 58 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 14,696,406 หุน คิดเปนรอยละ 54.43
ปดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.
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ลงชื่อ

…………………………………
(
นายสุริย บัวคอม
)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

…………………………………
( นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ

ผูบันทึกการประชุม
)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปนกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
เปนกรรมการที่มสี วนรวมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรบั เงินเดือนประจํา
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุน รายใหญของบริษัท
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธทางธุรกิจ

นายสุริย บัวคอม
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
72 ป
ไทย
ไมมี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณทิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Directors Certification Program(DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Director(FN)
- The Role of Chairman Program(RCP)
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด
- กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
นิติบุคคลอื่น
- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
- ที่ปรึกษา บริษัท ไวสซอฟท จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
6 ป
ไมมี
ไมมี
ไมเปน
ไมเปน
ไมเปน
ไมมี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปนกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุน รายใหญของบริษัท
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธทางธุรกิจ
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
กรรมการ
30 ป
ไทย
50,500 หุน คิดเปน 0.02%
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด
2554 - 2558 กรรมการ
บมจ.เซอรคิท อีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
นิติบุคคลอื่น
2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั งานทวีพี่นอ ง จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ป
ไมมี
ไมมี
บุตรนายสุกิจ งานทวี
ไมเปน
ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปนกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุน รายใหญของบริษัท
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธทางธุรกิจ

พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
กรรมการ
กรรมการ
68 ป
ไทย
ไมมี
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
Youngstown State University , OHIO, USA
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด
2554 - 2558 ประธานกรรมการ
บมจ.เซอรคิท อีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
นิติบุคคลอื่น
2543 - 2551 นายตํารวจราชสํานักเวร(ราชองครักษ)
2537 - 2551 ผูบังคับการตํารวจสันติบาล 2
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
2533 - 2537 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
2525 - 2533 กองกํากับการ 1 กองตํารวจสันติบาล
2516 - 2525 กองการเงิน กรมตํารวจ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
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สิ่งที่สงมาดวย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปนกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุน รายใหญของบริษัท
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธทางธุรกิจ
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นายธงชัย ณ นคร
กรรมการ
กรรมการ
67 ป
ไทย
ไมมี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
Manchester Polytechnic, England
ไมมี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด
- ไมม-ี
นิติบุคคลอื่น
2556 – ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทยลาวลิกไนท จํากัด
2554 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอปริคอท แมเนจเมนท จํากัด
2539 - 2548 ผูจัดการฝายสินเชื่อธุรกิจ 2
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมเปน
ไมเปน
ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 4
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาขน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาขน) ตามที่ไดกําหนดไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ดรบั
เงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูมอี ํานาจควบคุม
ของบริษัท
4. ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ ไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูทมี่ ีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูม ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ผูถอื หุนรายใหญหรือผูม ีอํานาจควบคุมบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนทีม่ ีนัย ผูมอี ํานาจควบคุม หรือหุนสวนสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผูสอบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมอี ํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใ หบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูถอื หุนซึ่งเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท
หรือไมเปนหุนสวนทีม่ ีนัยในหางหุนสวน หรือกรรมการทีม่ ีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนทีมีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั
9. ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทาํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 5
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย่ วกับการประชุมผูถอื หุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 23 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถอื หุนเปนการประชุมสามัญประจําป
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

ภายในสี่เดือนนับแตวัน

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กลาวมาแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ไดสดุ แตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด หรือผูถอื หุนไมนอยกวายีส่ ิบหาคน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทัง้ หมด
จะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถอื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได แตตอ งระบุเหตุในการขอใหเรียก
ประชุมไวใหชดั เจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถอื หุนภายในหนึ่ง
เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 24 ในการเรียกประชุมผูถอื หุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวา เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณาแลวแตกรณี รวมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่ งดังกลาว และจัดสงใหผูถอื หุนและนายทะเบียนทราบไมนอ ยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม ทัง้ นี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพตดิ ตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอย
กวาสามวัน
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูใ นทองทีอ่ ันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสถานที่
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
ขอ 25 ในการประชุมผูถอื หุนจะตองมีผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนหรือไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมด และตองมีผูถอื หุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทีจ่ าํ หนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอื หุนครัง้ ใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึง่ ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถอื หุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ
หุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถอื หุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถอื หุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี้ไมบงั คับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 26 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถอื คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงขางมาก
(2) ในกรณีดงั ตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางสวนทีส่ ําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการใหเชากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางสวน
ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของ
บริษัทไดจดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตัง้ ผูสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 6
วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียน
ตนไป

บริษัทฯจะเริ่มเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอ ยกวา 1 ชั่วโมง หรือตัง้ แตเวลา 9.00 น. เปน
หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
-

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
หนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

1.2 กรณีมอบฉันทะ
2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบทีบ่ ริษัทจัดสงให
พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป
20 บาท
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรบั มอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

นิติบุคคล
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึง่ ) ตามแบบที่บริษัทจัดสงใหพรอม
หนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถอื หุนอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุม
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
และประทับตรา(ถามี)
พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(สําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูลงนามเปน
ชาวตางชาติ) ของกรรมการผูลงนาม และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ

3

ผูรับฝากและดูแลหุน(Custodian)
-

ใหเตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล
โดยอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน พรอมติด
อากรแสตมป 20 บาท
หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนทีเ่ ปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูด ําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มไิ ดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และ
ใหผูถอื หุนหรือผูแทนนิติบุคคลนัน้ รับรองความถูกตองของคําแปล
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สิ่งที่สงมาดวย 6
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯไดจดั ทําหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผูถือหุนเลือกใช
ตามที่กําหนดไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เปนดังนี้
แบบ ก. เปนแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบทีง่ าย ไมซับซอน (ใชไดกับผูถอื หุนทุกกรณี)
แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(ใชไดสําหรับผูถอื หุนทุกกรณี)
แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเทานั้น พรอมติดอากรแสตมป 20
บาท
2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงคของผูถอื หุน
หรือเลือกมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษทั ฯคนใดคนหนึง่ โดยใหระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถอื
หุนประสงคจะมอบฉันทะ ใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม
ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการ
ลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุน ที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางสวนนอยกวาจํานวนหุนที่ตนถืออยูไ ด เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้
ใหเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ใน
แตละวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวน
เสียงทัง้ หมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นดวย
ตามขอเสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แลวยก
มือเพือ่ ใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน
มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1. กรณีปกติใหถอื คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆซึ่งกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถอื
หุนทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่สงมาดวย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถอื หุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
ที่อยูตดิ ตอ
การถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัว
การศึกษา

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน
ปจจุบัน
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งนี้
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสุริย บัวคอม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
72 ป
ไทย
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ไมมี
ไมมี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณทิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
- กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส
- ที่ปรึกษา บริษัท ไวสซอฟท จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ไมมี
ไมมี
ไมม(ี ยกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2560)

สิ่งที่สงมาดวย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถอื หุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูตดิ ตอ
การถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัว
การศึกษา

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน
ปจจุบัน

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งนี้

นางกิ่งเทียน บางออ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
72 ป
ไทย
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ไมมี
ไมมี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณทิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟลมอินดัสตรีส
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อิควิปเมนท จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท พิญาณี จํากัด
บริษัท บิสแอนดฟน จํากัด
บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด
บริษัท เทียร วัน เนทเวิรค จํากัด
บริษัท จิโรลา(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไอทาวเวอร จํากัด
บริษัท เอนกบุญ จํากัด
บมจ. เซลลูลาร วิชั่น(ไทยแลนด)
- ที่ปรึกษา บริษัท คอม-ลิงค จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ไมมี
ไมมี
ไมม(ี ยกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2560)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถอื หุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
ที่อยูตดิ ตอ
การถือหุน
ความสัมพันธทางครอบครัว
การศึกษา
ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน
ปจจุบัน
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา
ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
ประวัติทําผิดกฎหมาย
การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งนี้
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นายนรเศรษฐ ไมเกตุ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
62 ป
ไทย
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 99/2 หมู 8 อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ไมมี
ไมมี
- นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ทนายความ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเนี่ยนลอร
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ไมมี
ไมมี
ไมม(ี ยกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2560)

สิ่งที่สงมาดวย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)

...............................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. .......................
(1) ขาพเจา............................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยูบานเลขที่................................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย. ......................................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน จํานวนทั้งสิน้ รวม ……………..…….….………... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …...………..………… เสียง ดังนี้
หุนสามัญ…………….…………………..…หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………..…………..….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1) ................................................................................... อายุ.....................ป อยูบานเลขที่............................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ.....................ป อยูบานเลขที่............................................
ถนน........................................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ…...................ป อยูบานเลขที่...........................................
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
ผูถือหุน ที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการตางๆทีจ่ ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
…………………………………………………………………….….

โปรดติด
อากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน........................................พ.ศ. .......................
(1) ขาพเจา.......................................................................................................................... สัญชาติ..................................................
อยูบานเลขที่.................................................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย. ............................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน จํานวนทั้งสิน้ รวม ………………….………... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …...…………...………… เสียง ดังนี้
หุนสามัญ……………..….……..…..…หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………..…………..….….…เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให
(1) ..................................................................................................อายุ.....................ป อยูบานเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(2) ..................................................................................................อายุ.....................ป อยูบานเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(3) ..................................................................................................อายุ.....................ป อยูบานเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2560
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559
(ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายและการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้



การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. นายสุริย บัวคอม
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
2. นายสรรัฐ งานทวี
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
4. นายธงชัย ณ นคร
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ………………….…………………..ผูมอบฉันทะ
(……………………….………………)
ลงชื่อ…………………….………………..ผูรับมอบฉันทะ
(………………….……………………)
ลงชื่อ……………….……………………..ผูรับมอบฉันทะ
(……………….………………………)
ลงชื่อ…………….………………………..ผูรับมอบฉันทะ
(………………….……………………)

หมายเหตุ

36

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ับมอบฉั
นทะกระทําไปในการประชุ
มนั้น ให
พเจาไดกระทํ
าเองทุคคล
กประการ
2.กิจการใดที
วาระเลื่ผอูรกตั
้งกรรมการสามารถเลื
อกตั้งกรรมการทั
้งชุถดอื หรืเสมื
อเลือนว
อกตัาข้งากรรมการเป
นรายบุ
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอื หุนของ บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน ) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2
หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นดวย
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
.................................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่ …………….................................................................
วันที.่ ....................เดือน............................................ พ.ศ. .............................
(1) ขาพเจา...................................................................................................................... สัญชาติ......................................................
ตั้งสํานักงานอยูเลขที.่ .................................ถนน............................................................ ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย. ................................. ในฐานะผู
ประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.................................................................................................. ซึ่งเปนผูถือหุน ของ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
......................................... เสียง ดังนี้
หุนสามัญ................................................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ............................................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให
(1) .......................................................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขที่....................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขที่....................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. .......................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขที่....................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย. ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(3)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 มอบฉันทะบางสวน คือ
 หุนสามัญ........................................... หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง
 หุนบุริมสิทธิ.์ ..................................... หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด................................................. เสียง

(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย.....................เสียง
 ไมเห็นดวย.....................เสียง
 งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2559
(ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย.....................เสียง
 ไมเห็นดวย.....................เสียง
 งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2559
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย.....................เสียง
 ไมเห็นดวย.....................เสียง
 งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้



การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย...................เสียง

 ไมเห็นดวย...................เสียง

 งดออกเสียง................เสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1. นายสุริย บัวคอม
 เห็นดวย...............เสียง
2. นายสรรัฐ งานทวี
 เห็นดวย...............เสียง
3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ
 เห็นดวย...............เสียง
4. นายธงชัย ณ นคร
 เห็นดวย...............เสียง

 ไมเห็นดวย.................เสียง

 งดออกเสียง................เสียง

 ไมเห็นดวย.................เสียง

 งดออกเสียง................เสียง

 ไมเห็นดวย.................เสียง

 งดออกเสียง................เสียง

 ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย.....................เสียง
 ไมเห็นดวย.....................เสียง
 งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย.....................เสียง
 ไมเห็นดวย.....................เสียง
 งดออกเสียง...................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

ใหถอื วาการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถอื
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอื หุนที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคสั โตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุน ที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอื หุนของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ในวันที่ 25
เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อนื่ ดวย
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
วาระที.่ ...... เรื่อง...........................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง
วาระที.่ ...... เรื่อง...........................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผรู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย........................เสียง  ไมเห็นดวย.........................เสียง
 งดออกเสียง......................เสียง

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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