
หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคูคต อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  





1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

        

วันที่  20 มีนาคม 2560 

 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2560 

เรียน ทานผูถือหุน  บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

สิ่งทีส่งมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2559 

2.  รายงานประจําป 2559 

3.  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชือ่ใหกลับเขาเปน 

  กรรมการ 

4.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

5.  ขอบังคับของบริษทัในสวนที่เก่ียวกับการประชมุผูถือหุน 

6.  วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชมุ การมอบฉันทะและการออกเสียง

ลงคะแนน 

7.  รายละเอียดกรรมการอิสระซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม 

8.  หนังสอืมอบฉันทะ 

9.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จาํกัด(มหาชน) ไดมีมตใิหเรียกประชุมสามญัผูถือหุน

ประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หัองดสุิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชยีแอรพอรท เลขที่ 

99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลาํลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 12130  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล  

บริษัทฯไดจดัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ทีส่งมาดวยลําดับที่ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซ่ึง

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ใหผูถือหุนรับรองรายงานการประชมุดงักลาว  

การลงมติ   

วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล   

บริษัทฯไดสรุปผลการดาํเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2559 ไว

ในรายงานประจําป ซ่ึงไดจดัสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมน้ี ตามสิง่ทีส่งมาดวยลําดับที่  2 

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานสําหรับป 2559 ใหทีป่ระชุมผูถือหุนรับทราบ  

การลงมติ   

วาระน้ีไมมีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล   

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงกําหนดใหบริษทัตองจดัทํางบแสดงฐานะ

การเงินและงบกําไรขาดทุนและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัต ิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสดุวันที่  31 ธันวาคม 2559 ตามที่

แสดงไวในรายงานประจําปหมวด “งบการเงิน” ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชแีละผานการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชญิประชมุในครัง้น้ี

(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่2)  

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  

การลงมติ   

วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2559 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล  

เพื่อปฏิบัตใิหถูกตองตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 33 ซ่ึงระบุวา ”บริษัทตองจดัสรรกําไรสทุธิประจาํปสวนหน่ึงไวเปนทุนสาํรองไมนอย

กวารอยละหาของกําไรสทุธิประจาํป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี

จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน” 
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ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 32.92 ลานบาท  ฝายบรหิารจงึเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา

จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.70 ลานบาท  

ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 

50 ของกําไรสทุธิจากการดาํเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับของบรษิัทและตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจายเงินปนผลขึน้อยูกับฐานะการเงินและแผนการ

ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต 

ในรอบบัญชีป 2559 บริษัทฯมีกําไรสุทธิหลงัจากการจัดสรรเปนเงนิสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน 

31.22 ลานบาท จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตจิายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2559 ใหแกผูถือหุนเปนเงินหุนละ 0.06 บาท ปจจุบันบริษทัมีทุนชําระแลว 270,000,000 หุน รวม

เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 16.20 ลานบาท  

การจายเงินปนผลจากผลการดาํเนินงานป 2559 ในอัตรา 0.06 บาทตอหุน จํานวนเงินรวมทัง้สิ้น 

16.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.21 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ 

51.88 ของกําไรสทุธิหลงัการจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงนิ

ปนผลของบริษทั  

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนินงานป 2558-2559 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559(ปีท่ีเสนอ) ปี 2558 

1.  กําไรสุทธิ(ลานบาท) 32.92 60.28 

2.  กําไรสุทธิหลงัหักสาํรองตามกฎหมาย(ลานบาท) 31.22 57.18 

3.  จํานวนหุน* 270,000,000 27,000,000 

4.  เงินปนผลจายตอหุน(บาท:หุน) 0.06 1.10 

5.  รวมเปนเงินปนผลจายทัง้สิ้น(ลานบาท) 16.20 29.70 

6.  อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสทุธิหลงัหักสาํรองตาม 

    กฎหมาย(รอยละ) 

51.88 51.94 

* ในการประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 ผูถอืหุนมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของ

บริษัทที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก

ชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 27,000,000 หุน เปน 270,000,000 หุน 

ทั้งน้ี บริษทัฯกําหนดรายชื่อผูมีสทิธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ.2535 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่  13 มีนาคม 2560  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  25

พฤษภาคม 2560  

สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชมุสามญั

ผูถือหุนประจําป 2560 
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ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรใหที่ประชมุผูถือหุนพจิารณาอนุมัตใิหจัดสรรกําไรสาํหรับผลการดําเนินงานป 2559 ไว

เปนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวนเงิน 1.70 ลานบาท และจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุน

ละ 0.06  บาท  

การลงมติ   

วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล   

ขอบังคับของบรษิัทขอที่ 14 กําหนดวา “ในการประชมุผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงตามจํานวนหน่ึงในสาม(1/3) เปนอัตรา” 

ในการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํปครั้งน้ีมกีรรมการที่ถึงกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระทัง้หมด  

4 ทาน ไดแก 

1. นายสุริย  บัวคอม   ตําแหนง ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2. นายสรรัฐ  งานทวี  ตําแหนง กรรมการ 

3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรดัศิร ิ  ตําแหนง กรรมการ 

4. นายธงชัย  ณ นคร  ตําแหนง กรรมการ 

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการเลอืกตั้งเปนกรรมการบรษิัทลวงหนา

ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดงักลาวพบวา 

ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลอืกตัง้ 

บริษัทฯไดแนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษทัฯซ่ึงเทากับขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ

ไทย ตามสิง่ที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   

กระบวนการในการคัดเลอืกผูดาํรงตําแหนงกรรมการของบรษิัทฯไมไดผานคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากปจจบัุน บริษัทฯยังไมมกีารแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการของ

บริษัทฯ(ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย) ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษทั และ

กรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประกอบกับคุณสมบัติดานคุณวุฒิ ประสบการณ 

ความรู และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทั

ในชวงที่ผานมา เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตาม

วาระในคราวน้ีทัง้ 4 ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทในตาํแหนงเดิมตอไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี กรรมการรายเดิมทั้ง 4 ทานขางตน ไมมีการดํารงตาํแหนงเปนกรรมการหรอืผูบรหิารใน

กิจการอื่นทีอ่าจทาํใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษัท นอกจากน้ี คณะกรรมการได

พิจารณาแลววา  นายสุริย  บัวคอม ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอสิระน้ัน สามารถใหความเห็น
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อยางเปนอิสระและเปนไปตามหลกัเกณฑที่เก่ียวของ รวมทัง้เปนกรรมการทีไ่ดนําประสบการณ 

ความรู และความเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

รายละเอียดประวัติและขอมลูกรรมการทีไ่ดรบัการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิง่ทีส่งมาดวย 3 

การลงมติ   

   วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล   

การกําหนดคาตอบแทนของบริษทัไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเน่ืองจากปจจุบัน

บริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  อยางไรก็ตาม ในการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาจากบทบาท หนาที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผล

การดาํเนินงานของบริษัท  

สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  เทากับปที่ผานมา ดังน้ี 

คาตอบแทนกรรมการ 

- เบ้ียประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไมเกิน 5,000,000 บาท/ป 

- สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมม ี

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบ้ียประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพือ่พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ ประจาํป 2560   ประกอบดวย 1) คาเบ้ียประชมุ และ 2) บําเหน็จกรรมการทุกคน

รวมกันไมเกิน 5 ลานบาท เทากับป 2559 

การลงมติ   

วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล  

พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชใีนการประชมุสามัญผูถือหุนทุกป ซ่ึงการคัดเลอืกผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีได

ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี

ประจําป 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัตงิานในรอบปที่ผานมา ความเปนอิสระ และความ

เหมาะสมของคาตอบแทน จึงไดเสนอแนะใหกรรมการบริษัทเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตัง้ 

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จาํกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทัสําหรับป 2560 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี   

1. พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จาํกัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษทั ประจําป 2560 โดยมีรายชือ่ผูสอบบัญชี ดังตอไปน้ี 

(1) นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 

(เปนผูลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทในป 2551 ป 2553 และป 2559) 

(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

(เปนผูลงลายมอืชือ่ในงบการเงินของบริษัทในป 2552  และป 2554-2558) 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชทีี่ไดรับการเสนอชื่อดงักลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรอื สวนไดเสียกับ

บริษัท ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูทีม่ีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จงึมีความ

อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั 

2. พิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 เปนจํานวน 997,000 บาท ซ่ึงเพิม่ขึ้น 

15,000 บาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 1.53 จากป 2559 ทั้งน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชมีีเพียง

คาสอบบัญชีเทาน้ัน ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีในปที่ผานมามีดงัน้ี 

หนวย : บาท 

 ป 2560 ป 2559 

คาตอบแทนรายป 997,000 982,000 

คาบริการอื่น - - 

รวม 997,000 982,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัทฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ    ไดพิจารณาแลวเห็นวาบรษิัท 

เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  เปนบริษทัที่มีความนาเชื่อถือ มีความเปนอิสระ และ

คาตอบแทนมีความเหมาะสมแลว จึงเสนอทีป่ระชุมผูถือหุนแตงตั้งให 

(1) นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 

(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560  โดยกําหนด

คาตอบแทนเปนจํานวน 997,000 บาท 

การลงมติ   

วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถามี) 

 ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอืน่หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่สงมาดวย 7) เปนผูรับมอบฉนัทะเขารวมประชมุแทนไดโดยการกรอกขอความ

และลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉนัทะตามที่แนบมาพรอมน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 8) และเพื่อเปนการอาํนวยความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯขอความรวมมอืจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งเอกสารและ

หลักฐานตอเจาหนาที่ของบริษัทกอนเริ่มการประชุม หรอือาจสงไปรษณียมาตามทีอ่ยูของบรษิัท  

บริษัทฯจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 น. ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2560 และเพือ่เปนการอาํนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วย่ิงขึ้น 

โปรดนําเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งทีส่งมาดวย 6 และ 8 (ถาม)ี  มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ดวย 

หากผูถือหุนทานใดมีประเด็นคําถามเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนหรอืระเบียบวาระการประชุมที่นําเสนอ

ครั้งน้ี สามารถสงคําถามลวงหนาไดทางโทรสารหมายเลข  0-2992-6870 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 

 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

      

     (นายเอกมินทร  งานทวี) 

              กรรมการ 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันท่ีประชุม วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559   
สถานท่ีประชุม หอง ดุสิตา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขท่ี 99/2 หมูท่ี 8 ถนนพหลโยธิน  

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
ผูเขารวมประชุม  ผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง 24 ราย จํานวนหุน  4,159,400 หุน  
  ผูถือหุนท่ีรับมอบฉันทะ 34 ราย จํานวนหุน 10,537,006 หุน    

รวม   58 ราย จํานวนหุน 14,696,406 หุน  
คิดเปนรอยละ 54.43 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

 1. นายสุริย บัวคอม  ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 
 2. นางก่ิงเทียน บางออ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3. นายนรเศรษฐ  ไมเกตุ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4. นายสุวัฒน  จิตตมัย  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 5. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา  กรรมการ 
 6. นายเอกมินทร งานทวี  กรรมการ 
 7. นายธนพงษ ภูคาสวรรค กรรมการ 
 8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ 
 9. นายสรรัฐ   งานทวี  กรรมการ 
 10. นายธงชัย ณ นคร  กรรมการ 
 11. พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิริ  กรรมการ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

 1. ดร. แดน ทองอินทร ผูจัดการโรงงาน 
 2. นายสุชาติ  แกวไพฑรูย ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด 
 3. นางสาวจงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

หมายเหต ุ : บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมไดตลอดเวลา จึงสงผลใหจํานวนเสียง
ของผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแตละวาระอาจไมเทากัน  

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ณ เวลาเปดการประชุม น.ส.จงกล พิสุทธิพิเชฏฐ ไดแจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 15 ราย คิด
เปน 3,158,100 หุน และดวยการมอบฉันทะ 34 ราย คิดเปน 10,537,006 หุน รวมทั้งส้ิน 49 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันไดท้ังส้ิน 13,695,106 หุน จากจํานวนหุนของบริษัทท้ังส้ินจํานวน 27,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50.72 
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุม และไดช้ีแจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

- ณ ตอนลงทะเบียน ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใชในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีมี หรือเทากับจํานวนหุนท่ีไดรับมอบ
ฉันทะมาโดยใหถือวาหน่ึงหุนเทากับหนึ่งเสียง 

- การลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะลงคะแนน
เสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แลวยกมือขึ้น เพ่ือท่ี
เจาหนาท่ีจะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

1. บริษัทฯใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนําบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนออกเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ 

3. บริษัทฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติตางๆ โดยการใชมติเสียงขางมาก ยกเวนวาระท่ี 8 
และวาระท่ี 9 ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี(3/4) ของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไมนําคะแนนงดออกเสียงมานับเปนฐานคะแนน 

4. ผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาใน
หนังสือมอบฉันทะแลว ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เน่ืองจาก
บริษัทฯไดทําการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแลว 

5. บริษัทฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมรับทราบ ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง พรอมสัดสวนเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละวาระ 

เพ่ือความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดจัดใหมีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีท่ีมีขอโตแยง เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง คือผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด 
แอสโซซิเอทส จํากัด   

ในทุกระเบียบวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพ่ิมเติม
ขอใหยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแลวขอใหแจงช่ือ นามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหท่ี
ประชุมทราบกอนทุกคร้ัง 
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ในกรณีท่ีความคิดเห็นหรือคําถามไมเก่ียวของกับวาระท่ีกําลังอยูระหวางการพิจารณา ขอความกรุณาให
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เก่ียวของหรือวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นอกจากน้ี บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในคร้ังน้ี 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึวันท่ี 31 มกราคม 2559 และสงคําถามเก่ียวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุม 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวพบวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนาสําหรับ
การประชุมในครั้งน้ี 

 เม่ือผูถือหุนรับทราบวิธิการนับคะแนนเสียงตามที่กลาวขางตน นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฎฐ ไดกลาว
แนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหารและผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม และไดเชิญประธานฯกลาวเปดประชุม 

นายสุริย บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯซ่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนทุก
ทานและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยไดมอบหมายให ดร.แดน ทองอินทร และนางสาว
จงกล พิสุทธิ์พิเชฎฐ เปนผูดําเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2558 

  ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  
2558 ท่ีไดจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  

 จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 13,751,106 100.00 
ไมเห็นดวย               0 -    
งดออกเสียง               0 - 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2558 

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวในท่ีประชุมวารายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2558 ปรากฏอยูในรายงานประจําปซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดังน้ี 
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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 เปนผลมาจากราคาขายลดลงจากการท่ีราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาโดยตลอด ประกอบกับการ
แขงขันทางการตลาดในระหวางผูผลิตมีความรุนแรงขึ้นเน่ืองจากปริมาณความตองการสินคาไมขยายตัวตามท่ี
คาดการณไว ดานสัดสวนการขาย มาจากการขายในประเทศรอยละ 78.65 และสงออกรอยละ 21.35  

ตนทุนขายและคาใชจาย 

ตนทุนขาย ในป 2558 มีจาํนวน 1,516.23 ลานบาท ลดลง 65.89 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.16 จาก
ราคาวัตถุดิบลดลง  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ มีจาํนวน 147.13 
ลานบาท ลดลงจากปกอนเล็กนอย 

กําไร 

ป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิมีจํานวน 60.28 ลานบาท ลดลง 260.15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 81.19 
เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน ซ่ึงการท่ีผลกําไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ
ลดลงเนื่องจากราคาขายลดลงจากสภาวะการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงขึ้น ประกอบกับปกอนมีกําไรจากการ
ปรับโครงสรางหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการจํานวน 180 ลานบาท ในขณะที่ปน้ีไมมี 

ฐานะการเงิน 

ในสวนของฐานะการเงิน ณ ส้ินป 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,644.65 ลานบาท หน้ีสินรวม 
จํานวน 107.88 ลานบาท สวนของผูถือหุน จํานวน 1,536.77 ลานบาท   

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย   ขอใหอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับโอกาสและความเสี่ยงของการ
ดําเนินธุรกิจ 

ผูบริหาร       บริษัทฯมีโอกาสทางธุรกิจคือ Demand ในประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสรางและโครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ
ในอนาคต ในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงท่ีอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็ก
ลวดคารบอนสูงท่ีมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเปนวัตถุดิบของ
บริษัทฯอาจเพ่ิมขึ้นในอนาคตเนื่องจากกรมการคาตางประเทศอยูระหวางการ
ทบทวนอัตราดังกลาว ซ่ึงหากอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดในอนาคตเพิ่มขึ้นจะ
ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นตามไปดวย และอาจกระตุนใหเกิดการ
นําเขาสินคาสําเร็จรูปเพ่ิมขึ้น อันจะสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ 
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 ในการบริหารความเส่ียง บริษัทฯไดติดตามสถานการณอยางใกลชิดและจัดหาแหลง
วัตถุดิบจากผูผลิตในประเทศอื่นไวเปนทางเลือก 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงสรุปวาท่ีประชุมฯไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทสําหรับป 2558 แลว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558  

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซ่ึงงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูในรายงานประจําป(ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) ท่ีจัดสงใหแกผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพยรวม 1,644.65 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียน 919.74 
ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 724.91 ลานบาท บริษัทฯมีหน้ีสินรวม 107.88 ลานบาท  และมีสวนของผูถือ
หุน 1,536.77 ลานบาท 

งบกําไรขาดทุน 

ในป 2558 บริษัทฯมีรายไดจากการขาย 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  

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,106 100.00 
ไมเห็นดวย               0   - 
งดออกเสียง               0   -   
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงิน
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอบังคับ
ของบริษัทฯขอ 33 ซ่ึงระบุวา ”บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ี
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

- ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 60.28 ลานบาท  ฝายบริหารจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
จัดสรรผลกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท  

- ในสวนของการจายเงินปนผล บริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองตางๆตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับของบรษัิทและตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเปนอื่นๆในอนาคต  

- ในรอบบัญชีป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายแลวจํานวน 
57.18 ลานบาท จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนเปนเงินหุนละ 1.10 บาท ปจจุบันบริษัทมีทุนชําระแลว 27,000,000 
หุน รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 29.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 49.27 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงิน หรือรอยละ 51.94 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท   

- บริษัทฯกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 11 มีนาคม 2559(Record Date) และให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี  14 มีนาคม 2559  และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี  26
พฤษภาคม 2559  

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯ 
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2558 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3.10 ลานบาท และ
จายเงินปนผล 1.10 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 29.70 ลานบาท จากผลการดําเนินงานป 2558 ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี  
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,106 100.00 
ไมเห็นดวย               0    - 
งดออกเสียง               0    - 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอบังคับของบรษัิทขอท่ี 14 กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออก
จากตําแหนงตามจํานวนหน่ึงในสาม(1/3) เปนอัตรา” 

ในป 2559 มีกรรมการบริษัทฯท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน  4 ทาน ดงัน้ี 

1.นายนรเศรษฐ  ไมเกตุ   ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2.นายเอกมินทร  งานทวี  ตําแหนง กรรมการ 
3.นายธนพงษ  ภูคาสวรรค  ตําแหนง กรรมการ 
4.นายพันธุม  พันธุมจินดา  ตําแหนง กรรมการอิสระ 

บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯลวงหนา ตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 เม่ือพนระยะเวลาดังกลาว พบวาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้ง  จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 
ทาน กลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทโดยดํารงตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

1.นายนรเศรษฐ  ไมเกตุ   ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2.นายเอกมินทร  งานทวี  ตําแหนง กรรมการ 
3.นายธนพงษ  ภูคาสวรรค  ตําแหนง กรรมการ 
4.นายพันธุม  พันธุมจินดา  ตําแหนง กรรมการอิสระ 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการทีละทาน 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 4 ทาน  กลับเขามาเปน
กรรมการของบริษัทในตําแหนงเดิมตอไปอีกวาระหน่ึง โดยไดดําเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน
รายบุคคลดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
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 5.1) นายนรเศรษฐ  ไมเกตุ  

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,105 100.00 
ไมเห็นดวย               1   0.00 
งดออกเสียง               0   - 

5.2) นายเอกมินทร  งานทวี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,106 100.00 
ไมเห็นดวย               0   - 
งดออกเสียง               0   - 

 5.3) นายธนพงษ  ภูคาสวรรค 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,106 100.00 
ไมเห็นดวย               0    - 
งดออกเสียง               0    - 

 5.4) นายพันธุม  พันธุมจินดา  

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,162,105 100.00 
ไมเห็นดวย               1   0.00 
งดออกเสียง               0   - 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําป 2559 เทากับปท่ีผานมา ดังน้ี 
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  คาตอบแทนกรรมการ 

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

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ไดรับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย    อยากทราบคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงในปท่ีผานมา 
ผูบริหาร       คาตอบแทนกรรมการท่ีจายจริงในป 2558 มีจาํนวนรวมกันเทากับ 2.83 ลานบาท 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป หนา 12 ภายใตหัวขอ “โครงสรางการ
จัดการ” 

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย    เสนอแนะใหแสดงคาตอบแทนกรรมการที่จายจริงใหท่ี
ประชุมทราบทาง Projector  ในการประชุมคราวถัดไป 

ผูถือหุน คาตอบแทนกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 
ผูบริหาร       ไมมี 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม  ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,696,406 100.00 
ไมเห็นดวย               0    - 
งดออกเสียง               0    - 

  

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

ผูดําเนินการประชุมเสนอท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2559 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นวาบริษัท เอเอสวี 
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  เปนบริษัทท่ีมีความนาเช่ือถือ มีความเปนอิสระ และไดเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสม 
จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งให 
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1. นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 
(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในป 2551 และป 2553) 

2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 
(เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในป 2552 และป 2554-2558) 

แหงบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวน 982,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 47,000 บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.03 จากป 2558  โดย
บริษัทฯไมมีการรับบริการอื่นๆจากสํานักงานสอบบัญชี 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2559 

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  โดยนาย
อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 และอนุมติคาสอบ
บัญชีเปนจํานวน 982,000 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,696,406 100.00 
ไมเห็นดวย              0    - 
งดออกเสียง              0    - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญที่ตราไว(Par Value)  

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
270,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 27,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท นั้น 

เพ่ือเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย และเปดโอกาสใหผูถือหุน
รายอื่นหรือผูลงทุนรายอื่นมีโอกาสเขามาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทมากขึ้น จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงจํานวนและมูลคาหุนท่ีตราไว(Par Value) ของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูล
คาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) เปนมูลคาหุนละ 1 บาท(หน่ึงบาท) ซ่ึงจะสงผลใหจํานวนหุนสามัญของบริษัท
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 50,000,000 หุน เปน 500,000,000 หุน โดยหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลวเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
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27,000,000 หุน เปน 270,000,000 หุน ท้ังน้ี สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวดังกลาวแตอยางใด นอกจากน้ี ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯยังคงมี
มูลคาเทาเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

 

 กอนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียน(บาท) 500,000,000.00 500,000,000.00 

มูลคาหุนสามัญท่ีตราไว(บาทตอหุน) 10.00 1.00 

จํานวนหุนสามัญ(หุน) 50,000,000 500,000,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว(บาท) 270,000,000.00 270,000,000.00 

มูลคาหุนสามัญท่ีตราไว(บาทตอหุน) 10.00 1.00 

จํานวนหุนสามัญ(หุน) 27,000,000 270,000,000 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย    เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง Par Value คือ เพื่อเพิ่มสภาพ
คลองใหแกหุนสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย ไมทราบวาบริษัทฯมีขอมูลปริมาณการซ้ือขายหุนท่ี
ผานมาหรือไม 

 ผูบริหาร       การเปล่ียนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญท่ีตราไว(Par Value) เปนการ
ดําเนินการตามขอเสนอท่ีผูถือหุนหลายรายไดเสนอไวในปกอน ซ่ึงบริษัทฯเห็นดวย
กับขอเสนอดังกลาว จึงไดดําเนินการใหในคราวน้ี 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพ่ิมเติม  ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติ
อนุมัติการเปล่ียนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญท่ีตราไว(Par Value)  

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงจํานวนและมูลคาท่ีตราไว(Par Value) ของหุน
สามัญจากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท(สิบบาท) จํานวน 50,000,000 หุน เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1 บาท(หน่ึงบาท) จํานวน 500,000,000 หุน โดยจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลวเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 27,000,000 หุน เปนจํานวน  270,000,000 หุนตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,696,406 100.00 
ไมเห็นดวย               0    - 
งดออกเสียง               0    - 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท 

ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว
(Par Value) ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 โดยยกเลิกขอความเดิม
และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 500,000,000 บาท  (หารอยลานบาท) 
   แบงออกเปน  500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
   มูลคาหุนละ      1 บาท (หน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเปน 
   หุนสามัญ   500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
   หุนบุริมสิทธิ์   - หุน (         -          ) 

จากน้ันไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ผูดําเนินการประชุมฯจึงไดเสนอใหท่ีประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมัตกิาร
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4  

มติ ท่ีประชุมฯไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนและมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวของบริษัทฯตามรายละเอียดท่ี
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ รอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
(1 หุน = 1 เสียง) ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 14,696,406 100.00 
ไมเห็นดวย               0    - 
งดออกเสียง               0    - 

วาระที่ 10 พิจาณาเรื่องอื่นๆ(ถามี) 

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว จึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย    ปท่ีผานมา บริษัทฯไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีแผนจะเขา
รวมโครงการตอตานการคอรัปช่ันกับสมาคมฯ ไมทราบวามีความคืบหนาหรือแผนงานอยางไร 

ผูบริหาร บริษัทฯมีเจตนารมยในการตอตานการคอรรัปช่ัน อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติของ
สมาคมฯกําหนดใหบริษัทท่ีสมัครเขารวมโครงการตองขอรับการรับรองภายใน 3 ป 
ซ่ึงการท่ีจะผานการรับรองนั้น ผูสมัครจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑในแบบ
ประเมินตนเอง 71 ขอ บริษัทฯจึงไดหารือกับเจาหนาท่ีของสมาคมฯและมีความเห็น
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วาบริษัทฯจะใชวิธีดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมของกิจการ 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดกลาววาขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานท่ีสละเวลามาประชุม และกลาวปดประชุม 

 อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมเพ่ิมขึ้น 
สงผลใหมีผูถือหุนมาประชุมรวมท้ังส้ิน 58 ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 14,696,406 หุน คิดเปนรอยละ 54.43  

ปดประชุมเวลาประมาณ  11.00 น.    

                                      

                                      
ลงช่ือ ………………………………… ประธานที่ประชุม 
 (         นายสุริย  บวัคอม      ) 
                

                        
ลงช่ือ ………………………………… ผูบันทึกการประชุม 
 (   นางสาวจงกล   พิสุทธิ์พิเชฎฐ ) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระและได�รับการเสนอช่ือให�กลับเข�าเป�นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 

 

อายุ 

สัญชาต ิ

นายสุริย บัวคอม 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

72 ป 

ไทย 

การถือหุน ไมม ี

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณทิต  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Directors Certification Program(DCP)  

- Directors Accreditation Program (DAP) 

- Finance for Non-Finance Director(FN) 

- The Role of Chairman Program(RCP) 

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด 

- กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส 

นิติบุคคลอื่น 

- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank 

- ที่ปรึกษา บรษิัท ไวสซอฟท จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 6 ป 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

เปนกรรมการที่มสีวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาที่ไดรบัเงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบรษิัท ไมเปน 

เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมเปน 

ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระและได�รับการเสนอช่ือให�กลับเข�าเป�นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 

อายุ 

สัญชาต ิ

นายสรรัฐ  งานทวี 

กรรมการ 

กรรมการ 

30 ป 

ไทย 

การถือหุน 50,500 หุน คิดเปน 0.02%  

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  มหาวิทยาลัยมหดิล   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม ี

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด 

2554 - 2558    กรรมการ  

                    บมจ.เซอรคิท อีเลคโทรนิคส อินดสัตรสี   

นิติบุคคลอื่น 

2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั งานทวีพี่นอง จาํกัด 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 2 ป 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบรษิัท บุตรนายสุกิจ งานทวี 

เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมเปน 

ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระและได�รับการเสนอช่ือให�กลับเข�าเป�นกรรมการ 
  

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 

อายุ 

สัญชาต ิ

พลตํารวจโทสุรวุฒิ กรัดศิร ิ

กรรมการ 

กรรมการ 

68 ป 

ไทย 

การถือหุน ไมม ี

การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 

  Youngstown State University , OHIO, USA    

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม ี

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด 

2554 - 2558    ประธานกรรมการ  

                    บมจ.เซอรคิท อีเลคโทรนิคส อินดสัตรสี   

นิติบุคคลอื่น 

2543 - 2551    นายตํารวจราชสาํนักเวร(ราชองครักษ) 

2537 - 2551    ผูบังคับการตํารวจสันติบาล 2  

                    กองบัญชาการตาํรวจสันติบาล 

2533 - 2537    กองบัญชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 

2525 - 2533    กองกํากับการ 1 กองตาํรวจสันติบาล 

2516 - 2525    กองการเงิน กรมตํารวจ         

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 2  ป 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบรษิัท ไมเปน 

เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมเปน 

ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระและได�รับการเสนอช่ือให�กลับเข�าเป�นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 

อายุ 

สัญชาต ิ

นายธงชัย ณ นคร 

กรรมการ 

กรรมการ 

67 ป 

ไทย 

การถือหุน ไมม ี

การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด 

  Manchester Polytechnic, England    

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไมม ี

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนจํากัด 

- ไมม-ี 

นิติบุคคลอื่น 

2556 – ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทยลาวลิกไนท จาํกัด 

2554 – ปจจุบัน กรรมการ  

                    บริษัท แอปริคอท แมเนจเมนท จํากัด 

2539 - 2548     ผูจัดการฝายสินเชื่อธุรกิจ 2 

                     ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)  

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

จํานวนปที่ดํารงตาํแหนงกรรมการ 2 ป 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบรษิัท ไมเปน 

เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมเปน 

ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมม ี
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยไวร�โพรดัคท� จํากัด(มหาขน) 

 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาขน) ตามที่ไดกําหนดไวใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจาํนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิทั 

2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ดรบั

เงินเดือนประจํา หรอืเปนผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ

ที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนราย

ใหญ ผูมอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมอีํานาจควบคุม

ของบริษัท 

4. ไมมหีรอืเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมอีํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรอืผูมีอํานาจควบคุมของผูทีม่ีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบรษิัท และ

ไมเปนผูถือหุนทีม่ีนัย ผูมอีํานาจควบคุม หรอืหุนสวนสาํนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทสงักัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการใหบรกิารเปนที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรบัคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษิัท และไมเปนผู

ถือหุนที่มีนัย ผูมอีํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะได

พนจากการมลีักษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบรษิัท 

หรือไมเปนหุนสวนทีม่ีนัยในหางหุนสวน หรอืกรรมการทีม่ีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 

พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ดรับเงินเดอืนประจาํ หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนทมีีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษทัอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษทั 

9. ไมมลีักษณะอื่นใดที่ทาํใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 
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ข�อบังคับของบริษัทในส�วนท่ีเกีย่วกับการประชุมผู�ถอืหุ�น 
 

การประชมุผูถือหุน 

 

ขอ 23  คณะกรรมการตองจดัใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามญัประจําป ภายในสี่เดอืนนับแตวัน

สิ้นสุดของรอบบัญชีของบรษิัท 

 การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กลาวมาแลวใหเรียกวาการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามญัเมือ่ใดก็ไดสดุแตจะเห็นสมควร หรอืผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม

นอยกวาหน่ึงในหาของจาํนวนหุนที่จําหนายทั้งหมด หรอืผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจาํนวนหุนที่จําหนายทัง้หมด จะเขาชือ่กันทําหนังสอืขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามญัเมือ่ใดก็ได แตตองระบุเหตุในการขอใหเรียก

ประชุมไวใหชดัเจนในหนังสอืดงักลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง

เดือน นับแตวันไดรับหนังสอืจากผูถือหุน 

ขอ 24 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจดัทําเปนหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชมุ พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให

ชัดเจนวา เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่พิจารณาแลวแตกรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเรือ่งดงักลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน

ประชุม ทัง้น้ี ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพตดิตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอย

กวาสามวัน 

 สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชมุตามวรรคหน่ึง ใหอยูในทองทีอ่ันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรอืสถานที่

อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 25 ในการประชุมผูถือหุนจะตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวา

ย่ีสิบหาคนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถือหุนทัง้หมด และตองมีผูถือหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนทีจ่าํหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชมุผูถือหุนครัง้ใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ

หุนรองขอ การประชมุเปนอันระงบัไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมใิชเปนการเรียกประชมุเพราะผูถือหุน

รองขอ ใหนัดประชมุใหม และสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจด็วันกอนวันประชมุ ใน

การประชุมครัง้หลงัน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชมุ 

ขอ 26  มติของที่ประชมุผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงขางมาก 

(2) ในกรณีดงัตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซ่ึง

มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรอืบางสวนทีส่ําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบรษิทัทั้งหมด หรอืบางสวน

ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับ

บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ขอ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาํปพึงกระทํามดีงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชมุแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของ

บริษัทไดจดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แตงตัง้ผูสอบบัญช ี

(6) กิจการอื่นๆ 
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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข�าร�วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯจะเริ่มเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  หรือตัง้แตเวลา 9.00 น. เปน

ตนไป 

หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชมุดวยตนเอง 

- บัตรประจาํตัวประชาชน หรอืบัตรขาราชการ  

- หนังสอืเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)  

- หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

- หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบทีบ่ริษัทจัดสงให

พรอมหนังสอืเชญิประชมุ โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน  พรอมติดอากรแสตมป 

20 บาท  

- สําเนาเอกสารบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรอืหนังสือเดินทาง(กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะและผูรบัมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2 นิติบุคคล 

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบที่บรษิัทจัดสงใหพรอม

หนังสอืเชญิประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน  พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชมุ 

ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทั และประทับตรา(ถาม)ี 

พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน(สําเนาหนังสอืเดินทางกรณีผูลงนามเปน

ชาวตางชาต)ิ ของกรรมการผูลงนาม และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ  

3 ผูรับฝากและดูแลหุน(Custodian) 

- ใหเตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

โดยอาจเลือกใชหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน พรอมติด

อากรแสตมป 20 บาท  

- หนังสอืยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian  

- หนังสอืมอบอาํนาจจากผูถือหุนทีเ่ปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลง

นามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

ทั้งน้ี เอกสารที่มไิดมีตนฉบับเปนภาษาองักฤษจะตองจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอมดวย และ

ใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล  
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วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯไดจดัทาํหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผูถือหุนเลอืกใช 

ตามที่กําหนดไวในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ(ฉบับที ่ 5) พ.ศ.2550 

เปนดังน้ี 

แบบ ก.  เปนแบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบทีง่าย ไมซับซอน (ใชไดกับผูถือหุนทุกกรณ)ี 

แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

(ใชไดสําหรับผูถือหุนทุกกรณ)ี 

 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน 

  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดยีวเทาน้ัน พรอมติดอากรแสตมป 20 

บาท 

2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงรายเดียวตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบ

ฉันทะใหกรรมการอสิระของบรษิทัฯคนใดคนหน่ึง โดยใหระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือ

หุนประสงคจะมอบฉันทะ ใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม 

ทั้งน้ี ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการ

ลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางสวนนอยกวาจํานวนหุนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซ่ึงเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้

ใหเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 

ประธานที่ประชมุหรอืบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ

นับผลการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังน้ี 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ใน

แตละวาระเทาน้ัน โดยจะนําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดงักลาวหักออกจากจํานวน

เสียงทัง้หมดที่เขารวมประชมุ และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลอืเปนคะแนนเสียงทีล่งมติเห็นดวย

ตามขอเสนอในวาระน้ันๆ 

2. หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แลวยก

มือเพือ่ใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 

มติของที่ประชมุผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปน้ี 

1. กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

2. กรณีอื่นๆซ่ึงกฎหมายหรอืขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุ

จะเปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือ

หุนทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดงักลาว ถามีคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชมุ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู�ถอืหุ�นสามารถมอบฉันทะให�เป�นผู�แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

 

อายุ 

สัญชาต ิ

ที่อยูตดิตอ 

นายสุริย บัวคอม 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

72 ป 

ไทย 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

เลขที่ 99/2 หมู 8  อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน

พหลโยธิน ตําบลคูคต อาํเภอลาํลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

การถือหุน ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว ไมม ี

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณทิต  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน

ปจจุบัน 

- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank 

- กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส 

- ที่ปรึกษา บรษิัท ไวสซอฟท จํากัด 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งน้ี ไมม(ียกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจาํป 2560) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู�ถอืหุ�นสามารถมอบฉันทะให�เป�นผู�แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

อายุ 

สัญชาต ิ

ที่อยูตดิตอ 

นางก่ิงเทียน บางออ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

72 ป 

ไทย 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

เลขที่ 99/2 หมู 8  อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน

พหลโยธิน ตําบลคูคต อาํเภอลาํลกูกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

การถือหุน ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว ไมม ี

การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บัญชีบัณทติ  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน

ปจจุบัน 

- กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการ  

  บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาทร 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตรีส 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกล อิควิปเมนท จํากัด 

- กรรมการ  

  บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิรค จํากัด 

  บริษัท พญิาณี จํากัด 

  บริษัท บิสแอนดฟน จํากัด 

  บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรกัไทย จํากัด 

  บริษัท เทียร วัน เนทเวิรค จํากัด 

  บริษัท จิโรลา(ประเทศไทย) จํากัด 

  บริษัท ไอทาวเวอร จาํกัด 

  บริษัท เอนกบุญ จํากัด 

  บมจ. เซลลูลาร วิชั่น(ไทยแลนด)   

- ที่ปรึกษา บรษิัท คอม-ลิงค จาํกัด 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งน้ี ไมม(ียกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจาํป 2560) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู�ถอืหุ�นสามารถมอบฉันทะให�เป�นผู�แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงปจจุบัน 

 

อายุ 

สัญชาต ิ

ที่อยูตดิตอ 

นายนรเศรษฐ ไมเกตุ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

62 ป 

ไทย 

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

เลขที่ 99/2 หมู 8  อาคารศูนยการคาเซียรรังสิต ชั้น 7 ถนน

พหลโยธิน ตําบลคูคต อาํเภอลาํลกูกา จังหวัดปทมุธานี 12130 

การถือหุน ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัว ไมม ี

การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต   

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณการทํางาน /ตําแหนงงานอื่นใน

ปจจุบัน 

- ทนายความ 

  บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเน่ียนลอร 

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

ตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับบรษิัท    

ไมม ี

ประวัติทําผิดกฎหมาย ไมม ี

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมครั้งน้ี ไมม(ียกเวนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจาํป 2560) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบท่ัวไปซึ่งเป�นแบบท่ีง�ายไม�ซับซ�อน) 

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

  

  เขียนที่........................................................................ 

 วันที.่....................เดือน..........................................พ.ศ. ....................... 

 (1) ขาพเจา............................................................................................................. สัญชาติ..................................................... 

อยูบานเลขที่................................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง................................................................ 

อําเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย....................................... 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้รวม ……………..…….….………... 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 หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 

          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

          (                                                          ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

          (                                                          ) 

 

 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

โปรดติด 

อากรแสตมป  

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการต�างๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

 

 

เขียนที่........................................................................ 

วันที.่....................เดือน........................................พ.ศ. ....................... 

 (1) ขาพเจา.......................................................................................................................... สัญชาต.ิ................................................. 

อยูบานเลขที่.................................................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง............................................... 

อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย............................. 

 
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้รวม ………………….………... 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 เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2560  

ในวันที่  25  เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.   ณ หอังดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพอรท เลขที่ 99/2 หมูที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต  อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

    

(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559       

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559 

       (ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง)   

 

 

โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายและการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2559 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 
 วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 
 

       การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

     เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 

    การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 

   1. นายสุริย  บัวคอม 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  

   2. นายสรรัฐ  งานทวี 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

   3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ  กรัดศิริ 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   4. นายธงชัย  ณ นคร 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

 
 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

        เห็นดวย       ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 
(6)    ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสอืมอบฉันทะให

ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ………………….…………………..ผูมอบฉันทะ 

      (……………………….………………) 

 
ลงชื่อ…………………….………………..ผูรับมอบฉันทะ 

      (………………….……………………) 

 
ลงชื่อ……………….……………………..ผูรับมอบฉันทะ 

      (……………….………………………) 

 
ลงชื่อ…………….………………………..ผูรับมอบฉันทะ 

      (………………….……………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
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ใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของ 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 อาํเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 

 
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. 
 (แบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป�นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให� 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�น) 

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

 

 

 เขียนที่  ……………................................................................. 

 วันที.่....................เดือน............................................ พ.ศ. ............................. 

 (1) ขาพเจา...................................................................................................................... สัญชาติ...................................................... 

ตั้งสํานักงานอยูเลขที.่.................................ถนน............................................................ ตําบล/แขวง...................................................................... 

อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย.................................. ในฐานะผู

ประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................................  ซึ่งเปนผูถือหุนของ

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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงในครัง้นี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   มอบฉันทะบางสวน คือ  

   หุนสามัญ........................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง 

   หุนบุริมสิทธ์ิ...................................... หุน   ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................. เสียง  

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด................................................. เสียง 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

โปรดติด 

อากรแสตมป  

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 

  (ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง) 

 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป  2559 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

     การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 

   1. นายสุริย  บัวคอม 

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

   2. นายสรรัฐ  งานทว ี

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

   3. พลตํารวจโทสุรวุฒิ  กรัดศิริ 

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

   4. นายธงชัย  ณ นคร 

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

 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถอืวาการลงคะแนนเสียงนัน้ไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของผูถือหุน 
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 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถอื

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................ผูมอบฉันทะ 

       (                                               ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                               ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                               ) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (                                               ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคสัโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยนืยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําต�อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท 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 และสถานที่อืน่ดวย 

 

 วาระที่.......   เร่ือง........................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 

 วาระที่.......  เร่ือง........................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 วาระที่.......   เร่ือง........................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  

 วาระที่.......   เร่ือง........................................................................................................................................... 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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