บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำ�บทคูคต
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 มีนาคม 2561
เรือ่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
2. รายงานประจําปี 2560
3. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการทีพ่ น้ ตําแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็ น
กรรมการ
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. วิธกี ารลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูแ้ ทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560 ซึง่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2560 ไว้
ในรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดซึง่ กําหนดให้บริษทั ต้องจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนและเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจําปีหมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้
นี้(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 33 ซึง่ ระบุวา่ ”บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 80.57 ล้านบาท ฝา่ ยบริหารจึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
จัดสรรผลกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.10 ล้านบาท
ในส่วนของการจ่ายเงินปนั ผล บริษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเป็ นอืน่ ๆในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2560 บริษทั ฯมีกําไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายแล้วจํานวน
76.47 ล้านบาท จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเงินหุน้ ละ 0.142 บาท ปจั จุบนั บริษทั มีทุนชําระแล้ว 270,000,000 หุน้ รวม
เป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 38.34 ล้านบาท
การจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.142 บาทต่อหุน้ จํานวนเงินรวมทัง้ สิน้
38.34 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ
50.14 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปนั ผลของบริษทั
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559-2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2560(ปี ที่เสนอ)
กําไรสุทธิ(ล้านบาท)
80.57
กําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย(ล้านบาท)
76.47
จํานวนหุน้
270,000,000
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )
0.142
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
38.34
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิหลังหักสํารองตาม
50.14
กฎหมาย(ร้อยละ)

ปี 2559
32.92
31.22
270,000,000
0.06
16.20
51.88

ทัง้ นี้ บริษทั ฯกําหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561(Record Date) และกําหนด
จ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สิทธิในการรับเงินปนั ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 ไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้
ละ 0.142 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กําหนดว่า “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ งตามจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็ นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีครัง้ นี้มกี รรมการทีถ่ งึ กําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระทัง้ หมด
4 ท่าน ได้แก่
1. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
ตําแหน่ง กรรมการ
3. นายสุวฒ
ั น์ จิตตมัย
ตําแหน่ง กรรมการ
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เมือ่ พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
บริษทั ฯได้แนบรายละเอียดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั ฯซึง่ เท่ากับข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
กระบวนการในการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากในขณะนัน้ บริษทั ฯยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ(ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกับ
คุณสมบัตดิ า้ นคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะ
กรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา
เห็นสมควรนําเสนอทีป่ ระชุมเลือกตัง้ กรรมการรายเดิมซึง่ ถึง
กําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทงั ้ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษทั ในตําแหน่งเดิมต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ กรรมการทัง้ 4 ท่านข้างต้น ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่า
นางกิง่ เทียน บางอ้อ และนายพันธุม พันธุมจินดา ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระโดยได้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนนั ้
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ เป็ นกรรมการทีไ่ ด้นําประสบการณ์ ความรู้ และความเชีย่ วชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
รายละเอียดประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระ 6

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากใน
ขณะนัน้ บริษทั ฯยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตาม ในการกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษทั
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบีย้ ประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : ไม่ม ี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบีย้ ประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําปี 2561 ประกอบด้วย 1) ค่าเบีย้ ประชุม และ 2) บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกัน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2560
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี ซึง่ การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่
่
านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจําปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในรอบปีทผ่ี า่ นมา ความเป็ นอิสระ และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษทั เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2560)
(2) นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5875
(เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2552 และปี 2554-2558)
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ
บริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ฯ
ไม่มบี ริษทั ย่อย
2.

พิจารณากําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 เป็ นจํานวน 1,020,000 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้
23,000 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.31 จากปี 2560 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีมเี พียงค่า
สอบบัญชีเท่านัน้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมามีดงั นี้
หน่วย : บาท
ปี 2561
ปี 2560
ค่าตอบแทนรายปี
1,020,000
997,000
ค่าบริการอืน่
รวม
1,020,000
997,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบริษทั เอ
เอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นบริษทั ทีม่ คี วามน่ าเชือ่ ถือ มีความเป็ นอิสระ และค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ให้
(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(2) นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5875
แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 1,020,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ หรือ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7) เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8) และเพือ่ เป็ นการอํานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษทั ฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้ เอกสารและ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนเริม่ การประชุม หรืออาจส่งไปรษณียม์ าตามทีอ่ ยูข่ องบริษทั
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บริษทั ฯจะเปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2561 และเพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิง่ ขึน้
โปรดนําเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพือ่ ลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วย
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีประเด็นคําถามเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือระเบียบวาระการประชุมทีน่ ําเสนอ
ครัง้ นี้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน)
------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
สถานที่ประชุม ห้อง ดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง
24 ราย จํานวนหุน้ 35,602,910 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะ
36 ราย จํานวนหุน้ 104,420,880 หุน้
รวม
60 ราย จํานวนหุน้ 140,023,790 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 51.86
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรยิ ์

บัวคอม

2. นางกิง่ เทียน บางอ้อ
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
4. นายเอกมินทร์ งานทวี
5. นายสุวฒ
ั น์
จิตตมัย
6. นายฉัตรชัย ศิรวิ ฒ
ั นา
7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
8. นายพันธุม
พันธุมจินดา
9. นายสรรัฐ
งานทวี
10. พล.ต.ท.สุรวุฒ ิ กรัดศิร ิ

ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการอํานวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอํานวยการฝา่ ยการตลาด
กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม
- นายธงชัย

ณ นคร

กรรมการ

ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. แดน
ทองอินทร์
2. นายสุชาติ
แก้วไพฑรูย์
3. นางสาวจงกล พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์

ผูจ้ ดั การโรงงาน
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยการตลาด
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยบัญชีและการเงิน

ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
- นางขวัญใจ

เกียรติกงั วาฬไกล

หมายเหตุ : บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จาํ นวนเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
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เริ่ มการประชุมเวลา 10.00 น.
ณ เวลาเปิดการประชุม น.ส.จงกล พิสทุ ธิพเิ ชฏฐ์ ได้แจ้งว่ามีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย คิด
เป็ น 22,583,010 หุน้ และด้วยการมอบฉันทะ 35 ราย คิดเป็ น 104,420,870 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 50 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 127,003,880 หุน้ จากจํานวนหุน้ ของบริษทั ทัง้ สิน้ จํานวน 270,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.04
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุม และได้ชแ้ี จงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การ
ออกเสียงลงคะแนน ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
วิธกี ารลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ ี หรือเท่ากับจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบ
ฉันทะมาโดยให้ถอื ว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนน
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทาํ เครือ่ งหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึน้ เพือ่ ที่
เจ้าหน้าทีจ่ ะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธกี ารนับคะแนนเสียง
1. บริษทั ฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯจะนําบัตรลงคะแนนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจํานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนน
เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
3. บริษทั ฯคํานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯจะไม่นําคะแนนงดออกเสียงมานับเป็ นฐานคะแนน
4. ผูถ้ อื หุน้ ทีท่ าํ หนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่ งหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ได้รบั บัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษทั ฯได้ทาํ การบันทึกคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ กําหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษทั ฯจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมรับทราบ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วนเมือ่ เปรียบเทียบกับจํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ
เพือ่ ความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯได้จดั ให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้ง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิม่ เติม
ขอให้ยกมือและเมือ่ ประธานอนุ ญาตแล้วขอให้แจ้งชือ่ นามสกุล พร้อมระบุวา่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนทุกครัง้
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ในกรณีทค่ี วามคิดเห็นหรือคําถามไม่เกีย่ วข้องกับวาระทีก่ าํ ลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้องหรือวาระพิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมในครัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และส่งคําถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม เมือ่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการ
ประชุมในครัง้ นี้
เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ รับทราบวิธกี ารนับคะแนนเสียงตามทีก่ ล่าวข้างต้น นางสาวจงกล พิสทุ ธิพเิ ชฎฐ์ ได้กล่าว
แนะนํากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯกล่าวเปิดประชุม
นายสุรยิ ์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษทั ฯซึง่ ทําหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุก
ท่านและกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 โดยได้มอบหมายให้ ดร.แดน ทองอินทร์ และนางสาวจงกล
พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559

ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2559 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษทั ฯได้จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2559 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
127,003,980
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั สําหรับปี 2559

ผูด้ าํ เนินการประชุมได้กล่าวในทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่
สําคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ซง่ึ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการดําเนินงานสรุปได้ดงั นี้
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รายได้
บริษทั ฯมีรายได้รวม 1,523.10 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้านบาท และรายได้
อืน่ จํานวน 19.22 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2559 จํานวน 1,503.88 ล้านบาท ลดลง 192.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
11.33 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็ นผลมาจากราคาขายลดลงจากการทีร่ าคาวัตถุดบิ โดยเฉลีย่ สําหรับปีน้ตี ่าํ กว่า
ปีก่อน ประกอบกับการแข่งขันทางการตลาดในระหว่างผูผ้ ลิตมีความรุนแรงขึน้ เนื่องจากปริมาณความต้องการ
สินค้าไม่ขยายตัวตามทีค่ าดการณ์ไว้ ด้านสัดส่วนการขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 74.84 และส่งออกร้อย
ละ 25.16
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2559 มีจาํ นวน 1,301.46 ล้านบาท ลดลง 214.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.16 จาก
ต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ มีจาํ นวนรวม
152.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการส่งออก
เพิม่ ขึน้
กําไร
ปี 2559 บริษทั ฯมีกาํ ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน 69.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.73 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.48 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษทั ฯมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน 36.09 ล้านบาท จากการ
คํานวณภาษีใหม่ตงั ้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็ นต้นไป เนื่องจากในการคํานวณภาษีเงินได้รอบระยะเวลา
บัญชีปี 2555 บริษทั ฯได้ใช้สทิ ธิจาํ หน่ายหนี้สญ
ู ในส่วนทีไ่ ด้รบั การปลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกจิ การของบริษทั ไทย
ลาวลิกไนท์ จํากัด ตามทีศ่ าลมีคาํ สังเห็
่ นชอบด้วยแผน แต่ต่อมาเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคาํ
พิพากษากลับเป็ นว่ามีคาํ สังไม่
่ เห็นชอบด้วยแผนและมีคาํ สังยกเลิ
่
กคําสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของบริษทั
ไทยลาวลิก
ไนท์ จํากัด บริษทั ฯจึงคํานวณภาษีใหม่โดยไม่ใช้สทิ ธิ ์ในการตัดหนี้สญ
ู ทําให้มภี าระภาษีสาํ หรับปี 2559 จํานวน
17.86 ล้านบาท และก่อนปี 2559 อีกจํานวน 18.23 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ 36.09 ล้านบาท บริษทั ฯบันทึกรายการ
ดังกล่าวในงบการเงินปี 2559 ทัง้ จํานวน ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2559 มีจาํ นวน 32.92 ล้านบาท ลดลง 27.36
ล้านบาท
ฐานะการเงิน
ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 149.72 ล้านบาท และส่วนของผู้
ถือหุน้ 1,542.97 ล้านบาท
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในส่วนของการดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน(CAC)
่
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้
จัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ กําหนดแนวปฏิบตั ิ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียต่างๆสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่ ริษทั กําหนด เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบตามกระบวนการทีร่ ะบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส” ซึง่ ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระทําผิดทุจริต(Fraud) หรือ
การคอร์รปั ชัน(Corruption)
่
หรือการกระทําผิดจริยธรรม หรือการกระทําทีม่ ผี ลในทางลบกับชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
แต่อย่างใด
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
ของบริษทั สําหรับปี 2559 แล้ว
วาระที่ 3

ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงสรุปว่าทีป่ ระชุมฯได้รบั ทราบผลการดําเนินงาน

พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ผูด้ าํ เนินการประชุม เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึง่ งบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึง่ รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี(สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2) ทีจ่ ดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึง่ มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์รวม 1,692.69 ล้านบาท เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 855.11
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 837.58 ล้านบาท บริษทั ฯมีหนี้สนิ รวม 149.72 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,542.97 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุน
ในปี 2559 บริษทั ฯมีรายได้จากการขาย 1,503.88 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,301.46 ล้านบาท กําไรขัน้ ต้น
202.42 ล้านบาท รายได้อน่ื จํานวน 19.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จํานวน
152.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 36.09 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 32.92 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นกําไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 0.12 บาท
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น:
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ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลของการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ย้อนหลัง
พร้อมทัง้ เหตุผลที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในไตรมาส 2/2559
ซึ่งเป็ นไตรมาสที่ศาลฎีกามีคาํ พิ พากษา

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

ผูบ้ ริ หาร:

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วเนื่องกับการใช้สทิ ธิจาํ หน่ ายหนี้สญ
ู สําหรับเงินให้
กูย้ มื แก่บริษทั ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด(TLL)
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แห่งประมวลรัษฎากร ว่าด้วยวิธจี าํ หน่ายหนี้สญ
ู จาก
บัญชีลกู หนี้ บริษทั ฯมีสทิ ธิจาํ หน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลกู หนี้ในส่วนทีไ่ ด้รบั การปลดหนี้
ตามแผนฟื้นฟูกจิ การของลูกหนี้ทศ่ี าลมีคาํ สังเห็
่ นชอบ โดยให้ถอื เป็ นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทศ่ี าลเห็นชอบแผนฟื้นฟู
ปี 2555 ศาลมีคาํ สังเหี
่ นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกจิ การของ TLL บริษทั ฯจึงใช้สทิ ธิ
จําหน่ายหนี้สญ
ู เป็ นรายจ่ายทางภาษี
อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลมีคาํ สังเห็
่ นชอบด้วยแผน มีเจ้าหนี้บางรายยืน่ อุทธรณ์
คัดค้านคําสัง่
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฏีกามีคาํ พิพากษากลับเป็ นว่ามีคาํ สังไม่
่ เห็นชอบ
ด้วยแผนและมีคาํ สังให้
่ ยกเลิกคําสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของ TLL ส่งผลให้เงือ่ นไขสําหรับ
การตัดหนี้สญ
ู ตามกฎกระทรวง 186 หมดไป บริษทั ฯจึงต้องคํานวณภาษียอ้ นหลัง
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นไป
ส่วนการทีบ่ ริษทั ฯยังไม่ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดไตรมาส
2/2559 นัน้ เนื่องจากบริษทั ฯต้องการรอความชัดเจนเกีย่ วกับวิธปี ฎิบตั ทิ างภาษี
อย่างไรก็ตาม ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตัง้ แต่ไตร
มาส 2/2559

ผูถ้ ือหุ้น:

บริ ษทั ฯควรระบุ Par Value ในการแสดงกําไรต่อหุ้นเปรียบเทียบด้วย
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลง Par Value ในปี 2559

ผูบ้ ริ หาร:

บริษทั ฯเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม
ตลาดหลักทรัพย์ไม่แนะนําให้
เพิม่ เติมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ในสรุปผลการดําเนินงานผ่านทางสือ่
อิเลคทรอนิกส์

เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิม่ เติม ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้วย
132,406,590
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
-

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2559

วาระที่ 4

ผูด้ าํ เนินการประชุมเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ั
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯข้อ 33 ซึง่ ระบุวา่ ”บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

-

ในปี 2559 บริษทั มีกําไรสุทธิจาํ นวน 32.92 ล้านบาท ฝา่ ยบริหารจึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
จัดสรรผลกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ล้านบาท

-

ในส่วนของการจ่ายเงินปนั ผล บริษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ
50
ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสํารองต่างๆตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลขึน้ อยูก่ บั ฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจําเป็ นอืน่ ๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีปี 2559 บริษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายแล้วจํานวน
31.22 ล้านบาท จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นเงินหุน้ ละ 0.06 บาท ปจั จุบนั บริษทั มีทุนชําระแล้ว 270,000,000 หุน้ รวม
เป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 16.20 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.21 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงิน หรือร้อยละ 51.88 ของกําไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั

-

บริษทั ฯกําหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให้รวบรวม
รายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธปี ิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปนั ผล จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559
มติ
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ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.70 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปนั ผล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16.20 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

137,343,990
0
0

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กําหนดว่า “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งตามจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็ นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.นายสุรยิ ์ บัวคอม
2.นายสรรัฐ งานทวี
3.พลตํารวจโทสุรวุฒ ิ กรัดศิริ
4.นายธงชัย ณ นคร

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ

บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯล่วงหน้า ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระทัง้ 4
ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริษทั โดยดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.นายสุรยิ ์ บัวคอม
2.นายสรรัฐ งานทวี
3.พลตํารวจโทสุรวุฒ ิ กรัดศิร ิ
4.นายธงชัย ณ นคร

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ

จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
เลือกตัง้ กรรมการทีละท่าน
มติ

ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็ น
กรรมการของบริษทั ในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยได้ดาํ เนินการลงมติเลือกกรรมการเป็ น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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5.1) นายสุรยิ ์ บัวคอม
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.2) นายสรรัฐ งานทวี
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) พลตํารวจโทสุรวุฒ ิ กรัดศิร ิ
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.4) นายธงชัย ณ นคร
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560

ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 เท่ากับปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบีย้ ประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บําเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : ไม่ม ี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบีย้ ประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2560 ตามทีเ่ สนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
137,343,990
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560

ผูด้ าํ เนินการประชุมเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
2560 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เห็นว่าบริษทั เอเอสวี
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นบริษทั ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ มีความเป็ นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
จึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ให้
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559)
2. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5875
(เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ในปี 2552 และปี 2554-2558)
แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นจํานวน 997,000 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 15,000 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.53 จากปี 2559 โดยบริษทั ฯไม่มกี ารรับ
บริการอืน่ ๆจากสํานักงานสอบบัญชี
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
ผูด้ าํ เนินการประชุมฯจึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมฯพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560
มติ

ทีป่ ระชุมฯได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด โดยนาย
อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5875 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560 และอนุมติคา่ สอบ
บัญชีเป็ นจํานวน 997,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
มติทล่ี ง

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

140,023,790
0
0

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิ จาณาเรือ่ งอื่นๆ(ถ้ามี)

ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ได้ดาํ เนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น:
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ผูบ้ ริ หาร:

ยอดขายปี 2559 ที่ลดลงเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริ มาณขายด้วย
หรือไม่
ปริมาณขายโดยรวมในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558

ผูถ้ ือหุ้น:
ผูบ้ ริ หาร:

การเปลี่ยนแปลงปริ มาณขายของบริ ษทั ฯสอดคล้องกับคู่แข่งหรือไม่
การเคลือ่ นไหวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ผูถ้ ือหุ้น:
ผูบ้ ริ หาร:

ราคาสิ นค้าของบริ ษทั ฯมีการเคลื่อนไหวไปในทิ ศทางเดียวกับราคาแร่เหล็ก
หรือราคาเหล็กประเภทอื่นหรือไม่
การเคลือ่ นไหวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันแต่ชว่ งเวลาอาจช้ากว่าเล็กน้อย

ผูถ้ ือหุ้น:
ผูบ้ ริ หาร :

Gross Margin โดยปกติ ของกิ จการเป็ นอย่างไร
ประมาณ 10%-15%

ผูถ้ ือหุ้น:
ผูบ้ ริ หาร:

แนวโน้ มธุรกิ จเป็ นอย่างไร
พิจารณาจากการลงทุนของภาครัฐคาดว่าความต้องการสินค้าน่าจะมีการเติบโต
ประมาณ 10% ในปี 2560

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผูถ้ ือหุ้น:
ผูบ้ ริ หาร:
ผูถ้ ือหุ้น
ผูบ้ ริหาร:

ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนใหม่และการเปิ ดโอกาสให้ผถ้ ู ือหุ้นเข้าเยี่ยม
ชม
บริษทั ฯคาดว่าจะ test run เครือ่ งจักรในเดือนมิถุนายน 2560 และยินดีให้ผถู้ อื หุน้ เข้า
เยีย่ มชมภายหลังติดตัง้ แล้วเสร็จ
เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และขอรับไว้พจิ ารณา

เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิม่ เติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผูถ้ อื หุน้
ทุกท่านทีส่ ละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมมือ่ เวลา 10.00 น. ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมเพิม่ ขึน้
ส่งผลให้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมรวมทัง้ สิน้ 60 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 140,023,790 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51.86
ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.

ลงชือ่

…………………………………
(
นายสุรยิ ์ บัวคอม
)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชือ่

…………………………………
( นางสาวจงกล พิสทุ ธิ ์พิเชฎฐ์

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน้
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ในปจั จุบนั

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
จํานวนปีทด่ี าํ รงตําแหน่งกรรมการ
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
73 ปี
ไทย
ไม่ม ี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program(DCP)
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั มหาชนจํากัดอืน่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิลม์อนิ ดัสตรีส์
นิตบิ ุคคลอืน่
- กรรมการ
บริษทั ไฮ-เทค เน็ทเวิรค์ จํากัด
บริษทั พิญาณี จํากัด
บริษทั บิสแอนด์ฟนั จํากัด
บริษทั เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด
บริษทั เทียร์ วัน เนทเวิรค์ จํากัด
บริษทั จิโรลา(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ไอทาวเวอร์ จํากัด
บริษทั เอนกบุญ จํากัด
บมจ. เซลลูลาร์ วิชน(ไทยแลนด์
ั่
)
บริษทั สหกล อิควิปเมนท์ จํากัด
- ทีป่ รึกษา บริษทั คอม-ลิงค์ จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
18 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน้
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ในปจั จุบนั

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
จํานวนปีทด่ี าํ รงตําแหน่งกรรมการ
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายฉัตรชัย ศิ ริวฒ
ั นา
กรรมการ
กรรมการ
74 ปี
ไทย
890,000 หุน้ คิดเป็ น 0.33%
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
Emporia State University , USA
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั มหาชนจํากัดอืน่
- ไม่ม-ี
นิตบิ ุคคลอืน่
- กรรมการ
บริษทั ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
บริษทั ที ดับเบิล้ ยู โอ จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
24 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน้
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ในปจั จุบนั

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
จํานวนปีทด่ี าํ รงตําแหน่งกรรมการ
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสุวฒ
ั น์ จิ ตตมัย
กรรมการ
กรรมการ
69 ปี
ไทย
128,000 หุน้ คิดเป็ น 0.05%
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล
Lamar University
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั มหาชนจํากัดอืน่
- ไม่ม-ี
นิตบิ ุคคลอืน่
- กรรมการ
บริษทั แอ็ดวานซ สตีล จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
33 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปนกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
อายุ
สัญชาติ
การถือหุน้
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ในปจั จุบนั

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
จํานวนปีทด่ี าํ รงตําแหน่งกรรมการ
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายพันธุม พันธุมจิ นดา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
63 ปี
ไทย
ไม่ม ี
- ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ม ี
บริษทั จดทะเบียนและบริษทั มหาชนจํากัดอืน่
- ไม่ม-ี
นิตบิ ุคคลอืน่
2547-2557 หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ที.ไอ.เอช.
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
11 ปี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่ม ี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาขน)
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาขน) ตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ เท่ากับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา หรือเป็ นผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีมสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับ
กิจการของบริษทั
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของ
บริษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั

ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั

การประชุมคราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายทัง้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายทัง้ หมด
จะเข้าชือ่ กันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่ง
เดือน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุ มตั ิ หรือเพือ่ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน
สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานใหญ่ หรือสถานที่
อืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 25 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ
ห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีผถู้ อื หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื
หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 26 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงข้างมาก
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอืน่
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วน
ทีส่ าํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 27 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงว่าในรอบปีทผ่ี า่ นมากิจการของ
บริษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุ มตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน่ ๆ
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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียน
ต้นไป

บริษทั ฯจะเริม่ เปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
หรือตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เป็ น
หลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
หนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
หากมีการเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล ให้ยน่ื หลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีมอบฉันทะ
2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบทีบ่ ริษทั จัดส่งให้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์
20 บาท
สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

นิตบิ ุคคล
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบทีบ่ ริษทั จัดส่งให้พร้อม
หนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
และประทับตรา(ถ้ามี)
พร้อมทัง้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(สําเนาหนังสือเดินทางกรณีผลู้ งนามเป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูล้ งนาม และลงชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ

3

ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
-

ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าํ เนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทัง้ นี้ เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล
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วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ฯได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกใช้
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือ่ ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เป็น
ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ย ไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
แบบ ข. เป็ นแบบทีก่ าํ หนดรายการต่างๆทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
(ใช้ได้สาํ หรับผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20
บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชอ่ื พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้
ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจํานวนหุน้ ทีต่ นถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประธานทีป่ ระชุมหรือบุคคลทีป่ ระธานทีป่ ระชุมมอบหมาย จะชีแ้ จงรายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน
แต่ละวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวน
เสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วย
ตามข้อเสนอในวาระนัน้ ๆ
2. หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
มือเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั ไปนับคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2. กรณีอ่นื ๆซึง่ กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุม
จะเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯกําหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั

อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ

การถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การศึกษา

ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ใน
ปจั จุบนั
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมครัง้ นี้

นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
73 ปี
ไทย
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12130
ไม่ม ี
ไม่ม ี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ทิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
- กรรมการ บมจ.ควอลิต้ี เฮาส์
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม(ี ยกเว้นวาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2561)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ

การถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การศึกษา

ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ใน
ปจั จุบนั

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมครัง้ นี้

30

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
73 ปี
ไทย
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12130
ไม่ม ี
ไม่ม ี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ทิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิลม์อนิ ดัสตรีส์
- กรรมการตรวจสอบ บริษทั สหกล อิควิปเมนท์ จํากัด
- กรรมการ
บริษทั ไฮ-เทค เน็ทเวิรค์ จํากัด
บริษทั พิญาณี จํากัด
บริษทั บิสแอนด์ฟนั จํากัด
บริษทั เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด
บริษทั เทียร์ วัน เนทเวิรค์ จํากัด
บริษทั จิโรลา(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ไอทาวเวอร์ จํากัด
บริษทั เอนกบุญ จํากัด
บมจ. เซลลูลาร์ วิชน(ไทยแลนด์
ั่
)
- ทีป่ รึกษา บริษทั คอม-ลิงค์ จํากัด
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม(ี ยกเว้นวาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2561)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปจั จุบนั

นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
63 ปี
อายุ
ไทย
สัญชาติ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
12130
การถือหุน้
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ไม่ม ี
การศึกษา
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทํางาน /ตําแหน่งงานอืน่ ใน - ทนายความ
ปจั จุบนั
บริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายยูเนี่ยนลอร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
ตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ม ี
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย
ไม่ม ี
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมครัง้ นี้
ไม่ม(ี ยกเว้นวาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2561)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึง่ เปนแบบที่งายไมซับซอน)
...............................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ .......................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
(2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม ……………..…….….………... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...………..………… เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ…………….…………………..…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ...........................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ...........................................
ถนน........................................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ…...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................................
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ่ ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)



หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กําหนดรายการตางๆทีจ่ ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
…………………………………………………………………….….

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ .......................................................................
วันที.่ ....................เดือน........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... สัญชาติ..................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ................................................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................
(2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม ………………….………... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...…………...………… เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ……………..….……..…..…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….….…เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
(ระเบียบวาระนี้เป็ นเรือ่ งเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
�

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
� เห็นด้วย

�

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

� ไม่เห็นด้วย

1. นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
� เห็นด้วย
�
ิ
2. นายฉัตรชัย ศิ รวฒ
ั นา
� เห็นด้วย
�
3. นายสุวฒ
ั น์ จิ ตตมัย
� เห็นด้วย
�
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
� เห็นด้วย
�

� งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

� งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

� งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

� งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

� งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้



(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชือ่ ………………….…………………..ผูม้ อบฉันทะ
(……………………….………………)
ลงชือ่ …………………….………………..ผูร้ บั มอบฉันทะ
(………………….……………………)
ลงชือ่ ……………….……………………..ผูร้ บั มอบฉันทะ
(……………….………………………)
ลงชือ่ …………….………………………..ผูร้ บั มอบฉันทะ
(………………….……………………)

หมายเหตุ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
1. ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
กิ
จ
การใดที
บั มอบฉั
นทะกระทําไปในการประชุ
มนัน้ ให้
เสมื
าข้ง้ ากรรมการเป็
พเจ้าได้กระทํ
าเองทุคคล
กประการ
2. วาระเลืผ่ อรู้กตั
ง้ กรรมการสามารถเลื
อกตัง้ กรรมการทั
ง้ ชุถดอื หรื
อเลือนว่
อกตั
นรายบุ
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ของ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน ) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
วาระที่ …….. เรือ่ ง…………………………………………………………………………………..
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรือ่ ง…………………………………………………………………………………..
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรือ่ ง…………………………………………………………………………………..
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง



วาระที่ …….. เรือ่ ง…………………………………………………………………………………..
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
� เห็นด้วย
� ไม่เห็นด้วย
� งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
.................................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ …………….................................................................
วันที.่ ....................เดือน............................................ พ.ศ. .............................
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................... สัญชาติ......................................................
ตัง้ สํานักงานอยูเ่ ลขที.่ .................................ถนน............................................................ ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย.์ ................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .................................................................................................. ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
......................................... เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ................................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ............................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
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(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครัง้ นี้ ดังนี้
� มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
� มอบฉันทะบางส่วน คือ
� หุน้ สามัญ........................................... หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
� หุน้ บุรมิ สิทธิ......................................
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
์
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด................................................. เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย.....................เสียง
� ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
� งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
(ระเบียบวาระนี้เป็ นเรือ่ งเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย.....................เสียง
� ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
� งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย.....................เสียง
� ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
� งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
�

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
� เห็นด้วย...................เสียง

�

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นางกิ่ งเทียน บางอ้อ
� เห็นด้วย...............เสียง
2. นายฉัตรชัย ศิ ริวฒ
ั นา
� เห็นด้วย...............เสียง
3. นายสุวฒ
ั น์ จิ ตตมัย
� เห็นด้วย...............เสียง
4. นายพันธุม พันธุมจิ นดา
� เห็นด้วย...............เสียง

� ไม่เห็นด้วย...................เสียง

� งดออกเสียง................เสียง

� ไม่เห็นด้วย.................เสียง

� งดออกเสียง................เสียง

� ไม่เห็นด้วย.................เสียง

� งดออกเสียง................เสียง

� ไม่เห็นด้วย.................เสียง

� งดออกเสียง................เสียง

� ไม่เห็นด้วย.................เสียง � งดออกเสียง................เสียง

วาระที่ 6 พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย.....................เสียง
� ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
� งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
� (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
� (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย.....................เสียง
� ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
� งดออกเสียง...................เสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้

ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
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(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชือ่ ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันที่ 24
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสติ า ชัน้ 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ่ี 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวันเวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
วาระที่....... เรือ่ ง...........................................................................................................................................
�
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
�
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
� งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
�
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
�
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
� งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรือ่ ง...........................................................................................................................................
�
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
�
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
� งดออกเสียง......................เสียง



วาระที่....... เรือ่ ง...........................................................................................................................................
�
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
�
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
� เห็นด้วย........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
� งดออกเสียง......................เสียง
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