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1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

        
วนัที ่ 20 มนีาคม 2561 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้  บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั(มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
2.  รายงานประจาํปี 2560 
3.  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทีพ่น้ตําแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้เป็น 

  กรรมการ 
4.  คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
5.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
6.  วธิกีารลงทะเบยีน หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะและการออกเสยีง

ลงคะแนน 
7.  รายละเอยีดกรรมการอสิระซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูแ้ทนในการประชมุ 
8.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9.  แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์ จาํกดั(มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2561 ในวนัที ่24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 
หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130  โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุ ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

บรษิทัฯไดจ้ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  2560 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2560 โดยมรีายละเอยีด
ปรากฎตามสาํเนารายงานการประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1  

ความเหน็คณะกรรมการ  

เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2560 ซึง่
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ถูกตอ้ง ใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว  

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   

บรษิทัฯไดส้รปุผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 ไว้
ในรายงานประจําปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมน้ี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่ 2 

ความเหน็คณะกรรมการ   

เหน็สมควรนําเสนอรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2560 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

การลงมต ิ  

วาระน้ีไมม่กีารลงคะแนนเสยีง  

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบกําไรขาดทนุและเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่  31 ธนัวาคม 2560 ตามที่
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีหมวด “งบการเงนิ” ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผา่นการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้
น้ี(สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2)  

ความเหน็คณะกรรมการ   

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัช ีและผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้  

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  

เพือ่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 33 ซึง่ระบุวา่ ”บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน้่อย
กวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ี
จะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน” 

ในปี 2560 บรษิทัมกีาํไรสทุธจิาํนวน 80.57 ลา้นบาท  ฝา่ยบรหิารจงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
จดัสรรผลกําไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.10 ลา้นบาท  

ในสว่นของการจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัฯมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
50 ของกาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานตามงบการเงนิหลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและแผนการ
ลงทนุและความจาํเป็นอืน่ๆในอนาคต 

ในรอบบญัชปีี 2560 บรษิทัฯมกีําไรสทุธหิลงัจากการจดัสรรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 
76.47 ลา้นบาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 
2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิหุน้ละ 0.142 บาท ปจัจุบนับรษิทัมทีุนชาํระแลว้ 270,000,000 หุน้ รวม
เป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 38.34 ลา้นบาท  

การจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 ในอตัรา 0.142 บาทต่อหุน้ จาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 
38.34 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 47.59 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิ หรอืรอ้ยละ 
50.14 ของกาํไรสทุธหิลงัการจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทั  

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559-2560 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560(ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 
1.  กาํไรสทุธ(ิลา้นบาท) 80.57 32.92 
2.  กาํไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย(ลา้นบาท) 76.47 31.22 
3.  จาํนวนหุน้ 270,000,000 270,000,000 
4.  เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้(บาท:หุน้) 0.142 0.06 
5.  รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้(ลา้นบาท) 38.34 16.20 
6.  อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตาม 
    กฎหมาย(รอ้ยละ) 

50.14 51.88 

ทัง้น้ี บรษิทัฯกาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่9 มนีาคม 2561(Record Date) และกาํหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่ 24 พฤษภาคม 2561  

สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ   

เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 ไว้
เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเงนิ 4.10 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.142  บาท  

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ในปี 2560 บรษิทัมกีาํไรสทุธจิาํนวน 80.57 ลา้นบาท  ฝา่ยบรหิารจงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
จดัสรรผลกําไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.10 ลา้นบาท  

ในสว่นของการจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัฯมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
50 ของกาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานตามงบการเงนิหลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและแผนการ
ลงทนุและความจาํเป็นอืน่ๆในอนาคต 

ในรอบบญัชปีี 2560 บรษิทัฯมกีําไรสทุธหิลงัจากการจดัสรรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 
76.47 ลา้นบาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 
2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิหุน้ละ 0.142 บาท ปจัจุบนับรษิทัมทีุนชาํระแลว้ 270,000,000 หุน้ รวม
เป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 38.34 ลา้นบาท  

การจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 ในอตัรา 0.142 บาทต่อหุน้ จาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 
38.34 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 47.59 ของกาํไรสทุธติามงบการเงนิ หรอืรอ้ยละ 
50.14 ของกาํไรสทุธหิลงัการจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิ
ปนัผลของบรษิทั  

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559-2560 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560(ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 
1.  กาํไรสทุธ(ิลา้นบาท) 80.57 32.92 
2.  กาํไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย(ลา้นบาท) 76.47 31.22 
3.  จาํนวนหุน้ 270,000,000 270,000,000 
4.  เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้(บาท:หุน้) 0.142 0.06 
5.  รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้(ลา้นบาท) 38.34 16.20 
6.  อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตาม 
    กฎหมาย(รอ้ยละ) 

50.14 51.88 

ทัง้น้ี บรษิทัฯกาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่9 มนีาคม 2561(Record Date) และกาํหนด
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่ 24 พฤษภาคม 2561  

สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ   

เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหจ้ดัสรรกาํไรสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 ไว้
เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเงนิ 4.10 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้
ละ 0.142  บาท  

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่14 กาํหนดวา่ “ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้  ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งตามจาํนวนหน่ึงในสาม(1/3) เป็นอตัรา” 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีครัง้น้ีมกีรรมการทีถ่งึกาํหนดพน้จากตําแหน่งตามวาระทัง้หมด  
4 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นางกิง่เทยีน  บางออ้  ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายฉตัรชยั  ศริวิฒันา  ตําแหน่ง กรรมการ 
3. นายสวุฒัน์  จติตมยั  ตําแหน่ง กรรมการ 
4. นายพนัธุม  พนัธุมจนิดา  ตําแหน่ง กรรมการอสิระ 

บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหน้า
ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2561 เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่วพบวา่ 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ 

บรษิทัฯไดแ้นบรายละเอยีดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯซึง่เทา่กบัขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4 

ความเหน็คณะกรรมการ   

กระบวนการในการคดัเลอืกผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากในขณะนัน้ บรษิทัฯยงัไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ(ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) ไดร้่วมกนัพจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั และ
กรรมการอสิระ โดยพจิารณาคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั ประกอบกบั
คณุสมบตัดิา้นคุณวฒุ ิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชีย่วชาญ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะ
กรรมการบรษิทัในชว่งทีผ่า่นมา เหน็สมควรนําเสนอทีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการรายเดมิซึง่ถงึ
กาํหนดออกตามวาระในคราวน้ีทัง้  4 ทา่น กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทัในตําแหน่งเดมิต่อไป
อกีวาระหน่ึง  

ทัง้น้ี กรรมการทัง้ 4 ทา่นขา้งตน้ ไมม่กีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกจิการอืน่ที่
อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่  
นางกิง่เทยีน  บางออ้ และนายพนัธุม  พนัธุมจนิดา ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระโดยไดด้าํรง
ตําแหน่งกรรมการมาเกนิกวา่ 9 ปีนัน้ สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เป็นกรรมการทีไ่ดนํ้าประสบการณ์ ความรู ้และความเชีย่วชาญมาให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

รายละเอยีดประวตัแิละขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

การลงมต ิ  

   วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 



5บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

วาระ 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   

การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เน่ืองจากใน
ขณะนัน้ บรษิทัฯยงัไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรกต็าม ในการกาํหนด
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  เท่ากบัปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
- เบีย้ประชมุ : 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
- บาํเหน็จกรรมการทกุคนรวมกนัไมเ่กนิ 5,000,000 บาท/ปี 
- สทิธปิระโยชน์อื่นๆ : ไมม่ ี

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
- เบีย้ประชมุ :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ความเหน็คณะกรรมการ   

เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ ประจาํปี 2561   ประกอบดว้ย 1) คา่เบีย้ประชมุ และ 2) บาํเหน็จกรรมการทกุคนรวมกนั
ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท เทา่กบัปี 2560 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบ
บญัชใีนการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุปี ซึง่การคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชไีด้
ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลอืกผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี
ประจาํปี 2561 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานในรอบปีทีผ่า่นมา ความเป็นอสิระ และความ
เหมาะสมของคา่ตอบแทน จงึไดเ้สนอแนะใหก้รรมการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ 
บรษิทั เอเอสว ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2561 โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี   

1. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เอเอสว ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2561 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงัต่อไปนี้ 
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(1) นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2109 หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2560) 

(2) นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2552  และปี 2554-2558) 

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักลา่ว ไมม่คีวามสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยีกบั
บรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว จงึมคีวาม
อสิระเพยีงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัฯ
ไมม่บีรษิทัยอ่ย 

2. พจิารณากําหนดคา่สอบบญัช ี ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน 1,020,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้ 
23,000 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.31 จากปี 2560 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชมีเีพยีงคา่
สอบบญัชเีท่านัน้ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมามดีงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 ปี 2561 ปี 2560 
คา่ตอบแทนรายปี 1,020,000 997,000 
คา่บรกิารอืน่ - - 
รวม 1,020,000 997,000 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ    ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่บรษิทั เอ
เอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นบรษิทัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามเป็นอสิระ และคา่ตอบแทน
มคีวามเหมาะสมแลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ให ้

(1) นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2109 หรอื 
(2) นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 

แหง่บรษิทั เอเอสว ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561  โดยกาํหนด
คา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 1,020,000 บาท 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ทัง้น้ี หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดไมส่ามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่หรอื
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทนไดโ้ดยการกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะตามทีแ่นบมาพรอ้มน้ี (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) และเพือ่เป็นการอาํนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บรษิทัฯขอความรว่มมอืจากท่านโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มทัง้เอกสารและ
หลกัฐานต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัก่อนเริม่การประชุม หรอือาจสง่ไปรษณยีม์าตามทีอ่ยูข่องบรษิทั  
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บรษิทัฯจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 9.00 น. ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2561 และเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบยีนใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 
โปรดนําเอกสารหลกัฐานตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 และ 8 (ถา้ม)ี  มาแสดงเพือ่ลงทะเบยีนในวนัประชุม
ดว้ย 

หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมปีระเดน็คาํถามเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้หรอืระเบยีบวาระการประชมุทีนํ่าเสนอ
ครัง้น้ี สามารถสง่คาํถามลว่งหน้าไดท้างโทรสารหมายเลข  0-2992-6870 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ 

 

 

 
 
       ขอแสดงความนบัถอื 

      
     (นายเอกมนิทร ์ งานทว)ี 
              กรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาชน) 

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

วนัท่ีประชมุ วนัองัคารที ่25 เมษายน 2560   
สถานท่ีประชมุ หอ้ง ดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ  

ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130 
ผูเ้ข้ารว่มประชุม  ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 24 ราย จาํนวนหุน้  35,602,910 หุน้  
  ผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 36 ราย จาํนวนหุน้ 104,420,880 หุน้    

รวม   60 ราย จาํนวนหุน้ 140,023,790 หุน้  
คดิเป็นรอ้ยละ 51.86 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชมุ 

 1. นายสรุยิ ์ บวัคอม  ประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอสิระ 
 2. นางกิง่เทยีน บางออ้  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 3. นายนรเศรษฐ  ไมเ้กตุ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. นายเอกมนิทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 5. นายสวุฒัน์  จติตมยั  กรรมการและกรรมการอาํนวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 
 6. นายฉตัรชยั ศริวิฒันา  กรรมการ 
 7. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์ กรรมการ 
 8. นายพนัธุม พนัธุมจนิดา กรรมการอสิระ 
 9. นายสรรฐั   งานทว ี  กรรมการและกรรมการอาํนวยการฝา่ยการตลาด 
 10. พล.ต.ท.สรุวฒุ ิกรดัศริ ิ  กรรมการ 

กรรมการท่ีลาประชมุ 

- นายธงชยั ณ นคร  กรรมการ 

ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 1. ดร. แดน ทองอนิทร ์ ผูจ้ดัการโรงงาน 
 2. นายสชุาต ิ แกว้ไพฑรยู ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยการตลาด 
 3. นางสาวจงกล พสิทุธิพ์เิชฎฐ ์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชีท่ีเข้ารว่มประชมุ 

- นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

หมายเหตุ  : บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชมุไดต้ลอดเวลา จงึสง่ผลใหจ้าํนวนเสยีง
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมดในแต่ละวาระอาจไมเ่ทา่กนั  
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปิดการประชมุ น.ส.จงกล พสิทุธพิเิชฏฐ ์ ไดแ้จง้วา่มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 15 ราย คดิ
เป็น 22,583,010 หุน้ และดว้ยการมอบฉนัทะ 35 ราย คดิเป็น 104,420,870 หุน้ รวมทัง้สิน้ 50 ราย นบัจาํนวนหุน้
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 127,003,880 หุน้ จากจาํนวนหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้จาํนวน 270,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.04 
เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชมุ และไดช้ีแ้จงระเบยีบการประชุม และหลกัเกณฑก์าร
ออกเสยีงลงคะแนน ใหท้ีป่ระชมุทราบดงัน้ี 

วธิกีารลงคะแนนเสยีง 

- ณ ตอนลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผู้
ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีม่ ี หรอืเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบ
ฉนัทะมาโดยใหถ้อืวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 

- การลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน
เสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ขอใหท้าํเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมอืขึน้ เพือ่ที่
เจา้หน้าทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนมาบนัทกึในการนบัคะแนนเสยีง 

วธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

1. บรษิทัฯใชร้ะบบ Barcode ในการนบัคะแนนเสยีง 

2. ในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทัฯจะนําบตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออก
เสยีง” มาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนน
เหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

3. บรษิทัฯคาํนวณฐานในการนบัคะแนนเสยีงในมตต่ิางๆ โดยการใชม้ตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯจะไมนํ่าคะแนนงดออกเสยีงมานบัเป็นฐานคะแนน 

4. ผูถ้อืหุน้ทีท่าํหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวล้ว่งหน้าใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนหลงัจากการลงทะเบยีน เน่ืองจาก
บรษิทัฯไดท้าํการบนัทกึคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้กาํหนด ณ ตอนลงทะเบยีนแลว้ 

5. บรษิทัฯจะแสดงผลการนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง พรอ้มสดัสว่นเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนภายหลงัการลงมตใินแต่ละวาระ 

เพือ่ความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้คีนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง
ในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง คอืผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอส
โซซเิอทส ์จาํกดั   

ในทกุระเบยีบวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเพิม่เตมิ
ขอใหย้กมอืและเมือ่ประธานอนุญาตแลว้ขอใหแ้จง้ชือ่ นามสกุล พรอ้มระบุวา่เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใหท้ี่
ประชมุทราบก่อนทกุครัง้ 
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ในกรณทีีค่วามคดิเหน็หรอืคาํถามไมเ่กีย่วขอ้งกบัวาระทีก่าํลงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณา ขอความกรณุาให้
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอความเหน็หรอืซกัถามในวาระทีเ่กีย่วขอ้งหรอืวาระพจิารณาเรือ่งอื่นๆ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุในครัง้น้ี 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2560 และสง่คาํถามเกีย่วกบับรษิทัลว่งหน้าก่อนการประชมุ เมือ่
พน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่วพบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุและสง่คาํถามลว่งหน้าสาํหรบัการ
ประชมุในครัง้น้ี 

 เมือ่ผูถ้อืหุน้รบัทราบวธิกีารนบัคะแนนเสยีงตามทีก่ลา่วขา้งตน้ นางสาวจงกล พสิทุธพิเิชฎฐ ์ ไดก้ลา่ว
แนะนํากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม และไดเ้ชญิประธานฯกลา่วเปิดประชมุ 

นายสรุยิ ์ บวัคอม ประธานกรรมการบรษิทัฯซึง่ทาํหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทกุ
ทา่นและกลา่วเปิดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 โดยไดม้อบหมายให ้ดร.แดน ทองอนิทร ์และนางสาวจงกล 
พสิทุธิพ์เิชฎฐ ์เป็นผูด้าํเนินการประชมุแทนตามระเบยีบวาระการประชมุตามลาํดบัดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2559 

  ผูด้าํเนินการประชมุ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี  
2559 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 โดยบรษิทัฯไดจ้ดัสง่รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1  

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ผูด้าํเนินการประชมุจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
ลงมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณารายละเอยีดของรายงานการประชมุแลว้ จงึมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 127,003,980 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0 -    
งดออกเสยีง                0 - 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรบัปี 2559 

ผูด้าํเนินการประชมุไดก้ลา่วในทีป่ระชมุวา่รายละเอยีดผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาและการเปลีย่นแปลงที่
สาํคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2559 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม
แลว้ โดยผลการดาํเนินงานสรปุไดด้งัน้ี 
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รายได ้

บรษิทัฯมรีายไดร้วม 1,523.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 1,503.88 ลา้นบาท และรายได้
อืน่จาํนวน 19.22 ลา้นบาท   

รายไดจ้ากการขาย ในปี 2559 จาํนวน 1,503.88 ลา้นบาท ลดลง 192.16 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 
11.33 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายลดลงจากการทีร่าคาวตัถุดบิโดยเฉลีย่สาํหรบัปีน้ีตํ่ากว่า
ปีก่อน ประกอบกบัการแขง่ขนัทางการตลาดในระหวา่งผูผ้ลติมคีวามรุนแรงขึน้เน่ืองจากปรมิาณความตอ้งการ
สนิคา้ไมข่ยายตวัตามทีค่าดการณ์ไว ้ดา้นสดัสว่นการขาย มาจากการขายในประเทศรอ้ยละ 74.84 และสง่ออกรอ้ย
ละ 25.16  

ตน้ทนุขายและค่าใชจ้่าย 

ตน้ทนุขาย ในปี 2559 มจีาํนวน 1,301.46 ลา้นบาท ลดลง 214.77 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.16 จาก
ตน้ทนุวตัถุดบิลดลง  

คา่ใชจ้่ายในการขาย คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มจีาํนวนรวม 
152.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.50 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากรและคา่ใชจ้่ายในการสง่ออก
เพิม่ขึน้ 

กาํไร 

ปี 2559 บรษิทัฯมกีาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้าํนวน 69.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.73 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.48 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน  

อยา่งไรกต็าม ในปี 2559 บรษิทัฯมกีารบนัทกึคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้าํนวน 36.09 ลา้นบาท จากการ
คาํนวณภาษใีหมต่ัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชปีี 2555 เป็นตน้ไป เน่ืองจากในการคาํนวณภาษเีงนิไดร้อบระยะเวลา
บญัชปีี 2555 บรษิทัฯไดใ้ชส้ทิธจิาํหน่ายหน้ีสญูในสว่นทีไ่ดร้บัการปลดหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทั ไทย
ลาวลกิไนท ์ จาํกดั ตามทีศ่าลมคีาํสัง่เหน็ชอบดว้ยแผน แต่ต่อมาเมือ่วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎกีามคีาํ
พพิากษากลบัเป็นวา่มคีาํสัง่ไมเ่หน็ชอบดว้ยแผนและมคีาํสัง่ยกเลกิคาํสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของบรษิทั ไทยลาวลกิ
ไนท ์ จาํกดั บรษิทัฯจงึคาํนวณภาษใีหมโ่ดยไมใ่ชส้ทิธิใ์นการตดัหน้ีสญู ทาํใหม้ภีาระภาษสีาํหรบัปี 2559 จาํนวน 
17.86 ลา้นบาท และก่อนปี 2559 อกีจาํนวน 18.23 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ 36.09 ลา้นบาท บรษิทัฯบนัทกึรายการ
ดงักลา่วในงบการเงนิปี 2559 ทัง้จาํนวน สง่ผลใหก้าํไรสทุธสิาํหรบัปี 2559 มจีาํนวน 32.92 ลา้นบาท ลดลง 27.36 
ลา้นบาท    

ฐานะการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2559  บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม 1,692.69 ลา้นบาท หน้ีสนิรวม 149.72 ลา้นบาท และสว่นของผู้
ถอืหุน้ 1,542.97 ลา้นบาท 
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การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ในสว่นของการดําเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯยงัไมไ่ดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้
รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่(CAC) อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯได้
จดัทาํนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้กาํหนดแนวปฏบิตั ิตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558 นอกจากน้ี
ยงัเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความผดิปกตใินการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัโดยการ
รอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางต่างๆทีบ่รษิทักาํหนด  เพือ่ใหม้กีารตรวจสอบตามกระบวนการทีร่ะบุไวใ้น “นโยบายและวธิี
ปฏบิตักิารแจง้เบาะแส” ซึง่ในปี 2559 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯไมไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนการกระทาํผดิทุจรติ(Fraud) หรอื
การคอรร์ปัชัน่(Corruption) หรอืการกระทาํผดิจรยิธรรม หรอืการกระทาํทีม่ผีลในทางลบกบัชือ่เสยีงของบรษิทัฯ
แต่อยา่งใด 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม ผูด้าํเนินการประชมุจงึสรปุว่าทีป่ระชุมฯไดร้บัทราบผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัสาํหรบัปี 2559 แลว้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559  

ผูด้าํเนินการประชมุ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่งบการเงนิดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่รายละเอยีดของงบการเงนิปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม 1,692.69 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน 855.11 
ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 837.58 ลา้นบาท บรษิทัฯมหีน้ีสนิรวม 149.72 ลา้นบาท และสว่นของผูถ้อืหุน้ 
1,542.97 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุ 

ในปี 2559 บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขาย 1,503.88 ลา้นบาท  ตน้ทนุขาย 1,301.46 ลา้นบาท กาํไรขัน้ตน้ 
202.42 ลา้นบาท  รายไดอ้ืน่ จาํนวน 19.22 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการขาย บรหิาร และตน้ทนุทางการเงนิ จาํนวน 
152.63 ลา้นบาท  คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้จาํนวน 36.09 ลา้นบาท โดยมกีาํไรสทุธ ิจาํนวน 32.92 ลา้นบาท  หรอืคดิ
เป็นกาํไรสทุธต่ิอหุน้ เทา่กบั 0.12 บาท 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ สรุปไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้น: ขอทราบรายละเอียดและเหตผุลของการบนัทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ย้อนหลงั
พรอ้มทัง้เหตผุลท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในไตรมาส 2/2559 
ซ่ึงเป็นไตรมาสท่ีศาลฎีกามีคาํพิพากษา 



13บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 

ผูบ้ริหาร:      คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดท้ีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิาํหน่ายหน้ีสญูสาํหรบัเงนิให้
กูย้มืแก่บรษิทั ไทยลาวลกิไนท ์จาํกดั(TLL) 

ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 186 แหง่ประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยวธิจีาํหน่ายหน้ีสญูจาก
บญัชลีกูหน้ี บรษิทัฯมสีทิธจิาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหน้ีในสว่นทีไ่ดร้บัการปลดหน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการของลกูหน้ีทีศ่าลมคีาํสัง่เหน็ชอบ โดยใหถ้อืเป็นรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีศ่าลเหน็ชอบแผนฟ้ืนฟู 

ปี 2555 ศาลมคีาํสัง่เหนีชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกจิการของ TLL บรษิทัฯจงึใชส้ทิธิ
จาํหน่ายหน้ีสญูเป็นรายจ่ายทางภาษ ี

อยา่งไรกต็าม ภายหลงัศาลมคีาํสัง่เหน็ชอบดว้ยแผน มเีจา้หน้ีบางรายยืน่อุทธรณ์
คดัคา้นคาํสัง่ 

ในวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฏกีามคีาํพพิากษากลบัเป็นว่ามคีาํสัง่ไมเ่หน็ชอบ
ดว้ยแผนและมคีาํสัง่ใหย้กเลกิคาํสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิการของ TLL สง่ผลใหเ้งือ่นไขสาํหรบั
การตดัหน้ีสญูตามกฎกระทรวง 186 หมดไป บรษิทัฯจงึตอ้งคาํนวณภาษยีอ้นหลงั
ตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้ไป 

สว่นการทีบ่รษิทัฯยงัไมไ่ดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุสาํหรบังวดไตรมาส 
2/2559 นัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯตอ้งการรอความชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฎบิตัทิางภาษ ี
อยา่งไรกต็าม     ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิตัง้แต่ไตร
มาส 2/2559 

ผูถื้อหุ้น: บริษทัฯควรระบ ุ Par Value ในการแสดงกาํไรต่อหุ้นเปรียบเทียบด้วย 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง Par Value ในปี 2559  

ผูบ้ริหาร: บรษิทัฯเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ อยา่งไรกต็าม  ตลาดหลกัทรพัยไ์มแ่นะนําให้
เพิม่เตมิขอ้มลูในรปูแบบมาตรฐานทีก่าํหนดไวใ้นสรปุผลการดาํเนินงานผา่นทางสือ่
อเิลคทรอนิกส ์

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิม่เตมิ ผูด้าํเนินการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ี่
ประชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2559 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี  

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 132,406,590 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   - 
งดออกเสยีง                0   -   
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2559 

ผูด้าํเนินการประชมุเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งการจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิ
ปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- เพือ่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯขอ้ 33 ซึง่ระบุวา่ ”บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน้่อย
กวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ี
จะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน”  

- ในปี 2559 บรษิทัมกีําไรสทุธจิาํนวน 32.92 ลา้นบาท  ฝา่ยบรหิารจงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณา
จดัสรรผลกําไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.70 ลา้นบาท  

- ในสว่นของการจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัฯมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
50 ของกาํไรสทุธจิากการดาํเนินงานตามงบการเงนิหลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและแผนการ
ลงทนุและความจาํเป็นอืน่ๆในอนาคต  

- ในรอบบญัชปีี 2559 บรษิทัฯมกีาํไรสทุธหิลงัจากการจดัสรรเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายแลว้จาํนวน 
31.22 ลา้นบาท จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจําปี 
2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิหุน้ละ 0.06 บาท ปจัจุบนับรษิทัมทีุนชาํระแลว้ 270,000,000 หุน้ รวม
เป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 16.20 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 49.21 ของกาํไรสทุธติามงบ
การเงนิ หรอืรอ้ยละ 51.88 ของกาํไรสทุธหิลงัการจดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั   

- บรษิทัฯกาํหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่10 มนีาคม 2560(Record Date) และใหร้วบรวม
รายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีด
สมดุทะเบยีนในวนัที ่ 13 มนีาคม 2560  และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2560  

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม ผูดํ้าเนินการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯ 
พจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผล จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1.70 ลา้นบาท และ
จ่ายเงนิปนัผล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 16.20 ลา้นบาท จากผลการดาํเนินงานปี 2559 ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี  

 

 



15บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่14 กาํหนดวา่ “ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งตามจาํนวนหน่ึงในสาม(1/3) เป็นอตัรา” 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีครัง้น้ี  มกีรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน  4 ทา่น ดงัน้ี 

1.นายสรุยิ ์ บวัคอม   ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2.นายสรรฐั  งานทว ี   ตําแหน่ง กรรมการ 
3.พลตํารวจโทสรุวฒุ ิกรดัศริ ิ  ตําแหน่ง กรรมการ 
4.นายธงชยั  ณ นคร   ตําแหน่ง กรรมการ 

บรษิทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯลว่งหน้า ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2560 เมือ่พน้ระยะเวลาดงักลา่ว พบวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบุคคลใดเขา้
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้  จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 
ทา่น กลบัเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทัโดยดาํรงตําแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1.นายสรุยิ ์ บวัคอม   ตําแหน่ง ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2.นายสรรฐั  งานทว ี   ตําแหน่ง กรรมการ 
3.พลตํารวจโทสรุวฒุ ิกรดัศริ ิ  ตําแหน่ง กรรมการ 
4.นายธงชยั  ณ นคร   ตําแหน่ง กรรมการ 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม  ผูด้าํเนินการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
เลอืกตัง้กรรมการทลีะทา่น 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดตามวาระ 4 ทา่น  กลบัเขา้มาเป็น
กรรมการของบรษิทัในตําแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยไดด้าํเนินการลงมตเิลอืกกรรมการเป็น
รายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
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 5.1) นายสรุยิ ์ บวัคอม  

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย               0   - 
งดออกเสยีง               0   - 

5.2) นายสรรฐั  งานทว ี

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   - 
งดออกเสยีง                0   - 

 5.3) พลตํารวจโทสรุวุฒ ิกรดัศริ ิ

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 

 5.4) นายธงชยั  ณ นคร  

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0   - 
งดออกเสยีง                0   - 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากาํหนดคา่ตอบแทน
กรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560 เทา่กบัปีทีผ่า่นมา ดงัน้ี 
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  คา่ตอบแทนกรรมการ 
-  เบีย้ประชมุ : 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
-   บาํเหน็จกรรมการทกุคนรวมกนัไมเ่กนิ 5,000,000 บาท/ปี 
-   สทิธปิระโยชน์อื่นๆ : ไมม่ ี

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
- เบีย้ประชมุ :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม  ผูด้าํเนินการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2560 ตามทีเ่สนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 137,343,990 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย                0    - 
งดออกเสยีง                0    - 

  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

ผูด้าํเนินการประชมุเสนอทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 
2560 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เหน็วา่บรษิทั เอเอสว ี
แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นบรษิทัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามเป็นอสิระ และไดเ้สนอคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม 
จงึเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ให ้

1. นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2109 หรอื 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559) 

2. นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 
(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2552 และปี 2554-2558) 

แหง่บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 และกาํหนดคา่ตอบแทน
เป็นจาํนวน 997,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้ 15,000 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.53 จากปี 2559   โดยบรษิทัฯไมม่กีารรบั
บรกิารอืน่ๆจากสาํนกังานสอบบญัช ี

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ดงักลา่ว ไมม่คีวามสมัพนัธ ์ และ/หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษิทั 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว จงึมคีวามอสิระเพยีงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 
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จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม  ผูด้าํเนินการประชมุฯจงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุฯพจิารณาลงมตอินุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่สอบบญัชสีาํหรบัปี 2560 

มติ ทีป่ระชุมฯไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ บรษิทั เอเอสว ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั  โดยนาย
อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2109 หรอืนางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5875 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2560 และอนุมตคิา่สอบ
บญัชเีป็นจาํนวน 997,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปน้ี 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 140,023,790 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0    - 
งดออกเสยีง             0    - 

วาระท่ี 8 พิจาณาเรือ่งอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

ผูด้าํเนินการประชมุ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกระเบยีบวาระแลว้ จงึเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ สรปุไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุ้น:    ยอดขายปี 2559 ท่ีลดลงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงปริมาณขายด้วย
หรอืไม่  

ผูบ้ริหาร: ปรมิาณขายโดยรวมในปี 2559 ใกลเ้คยีงกบัปี 2558  

ผูถื้อหุ้น:    การเปล่ียนแปลงปริมาณขายของบริษทัฯสอดคล้องกบัคู่แข่งหรอืไม่ 
ผูบ้ริหาร: การเคลือ่นไหวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ผูถื้อหุ้น:    ราคาสินค้าของบริษทัฯมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกบัราคาแร่เหลก็
หรอืราคาเหลก็ประเภทอ่ืนหรือไม่ 

ผูบ้ริหาร: การเคลือ่นไหวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัแต่ชว่งเวลาอาจชา้กวา่เลก็น้อย 

ผูถื้อหุ้น:   Gross Margin โดยปกติของกิจการเป็นอย่างไร 
ผูบ้ริหาร : ประมาณ 10%-15% 

ผูถื้อหุ้น:    แนวโน้มธรุกิจเป็นอย่างไร 
ผูบ้ริหาร: พจิารณาจากการลงทนุของภาครฐัคาดวา่ความตอ้งการสนิคา้น่าจะมกีารเตบิโต

ประมาณ 10% ในปี 2560 
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ผูถื้อหุ้น: ความคืบหน้าของโครงการลงทนุใหม่และการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเข้าเย่ียม
ชม 

ผูบ้ริหาร: บรษิทัฯคาดวา่จะ test run เครือ่งจกัรในเดอืนมถุินายน 2560 และยนิดใีหผู้ถ้อืหุน้เขา้
เยีย่มชมภายหลงัตดิตัง้แลว้เสรจ็ 

ผูถื้อหุ้น  เสนอแนะให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ผูบ้รหิาร:  ขอบคณุสาํหรบัคาํแนะนํา และขอรบัไวพ้จิารณา 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯไดก้ลา่ววา่ขอบคณุผูถ้อืหุน้
ทกุท่านทีส่ละเวลามาประชมุ และกลา่วปิดประชุม 

 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชมุมือ่เวลา 10.00 น. ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้ประชมุเพิม่ขึน้ 
สง่ผลใหม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุรวมทัง้สิน้ 60 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 140,023,790 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.86  

ปิดประชมุเวลาประมาณ  11.00 น.    

                                      

                                      
ลงชือ่ ………………………………… ประธานทีป่ระชุม 
 (         นายสรุยิ ์ บวัคอม      ) 
                

                        
ลงชือ่ ………………………………… ผูบ้นัทกึการประชมุ 
 (   นางสาวจงกล   พสิทุธิพ์เิชฎฐ ์ ) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
  
ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
73 ปี 
ไทย 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
การศกึษา - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

- บญัชบีณัทติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Directors Accreditation Program (DAP) 

- Directors Certification Program(DCP)  
  สมาคมสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัมหาชนจาํกดัอืน่ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลมอ์นิดสัตรสี ์
นิตบิุคคลอืน่ 
- กรรมการ  
  บรษิทั ไฮ-เทค เน็ทเวริค์ จาํกดั 
  บรษิทั พญิาณี จาํกดั 
  บรษิทั บสิแอนดฟ์นั จาํกดั 
  บรษิทั เทคโนโลยบีรหิารธุรกจิรกัไทย จาํกดั 
  บรษิทั เทยีร ์วนั เนทเวริค์ จาํกดั 
  บรษิทั จโิรลา(ประเทศไทย) จาํกดั 
  บรษิทั ไอทาวเวอร ์จาํกดั 
  บรษิทั เอนกบุญ จาํกดั 
  บมจ. เซลลลูาร ์วชิัน่(ไทยแลนด)์ 
  บรษิทั สหกล อคิวปิเมนท ์จาํกดั 
- ทีป่รกึษา บรษิทั คอม-ลงิค ์จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ 18  ปี 
ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไมเ่ป็น 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไมเ่ป็น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมเ่ป็น 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ ี
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายฉัตรชยั ศิริวฒันา 
กรรมการ 
กรรมการ 
74 ปี 
ไทย 

การถอืหุน้ 890,000 หุน้ คดิเป็น 0.33%  
การศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

  Emporia State University , USA    
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี
ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัมหาชนจาํกดัอืน่ 

- ไมม่-ี 
นิตบิุคคลอืน่ 
- กรรมการ  
  บรษิทั ไทยลาวลกิไนท ์จาํกดั 
  บรษิทั ท ีดบัเบิล้ย ูโอ จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ 24 ปี 
ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไมเ่ป็น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมเ่ป็น 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ ี
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายสวุฒัน์ จิตตมยั 
กรรมการ 
กรรมการ 
69 ปี 
ไทย 

การถอืหุน้ 128,000 หุน้ คดิเป็น 0.05%  
การศกึษา - ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล 

  Lamar University   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี
ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัมหาชนจาํกดัอืน่ 

- ไมม่-ี 
นิตบิุคคลอืน่ 
- กรรมการ  
  บรษิทั แอด็วานซ สตลี จาํกดั   

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ 33 ปี 
ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไมเ่ป็น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมเ่ป็น 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ ี

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการ 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายพนัธมุ พนัธมุจินดา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
63 ปี 
ไทย 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
การศกึษา - ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี
ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัมหาชนจาํกดัอืน่ 

- ไมม่-ี 
นิตบิุคคลอืน่ 
2547-2557  หุน้สว่นผูจ้ดัการ  
                หา้งหุน้สว่นจาํกดั ท.ีไอ.เอช.   

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ 11 ปี 
ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไมเ่ป็น 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไมเ่ป็น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมเ่ป็น 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ ี
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการ 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายพนัธมุ พนัธมุจินดา 
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ 
63 ปี 
ไทย 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
การศกึษา - ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ ี
ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัมหาชนจาํกดัอืน่ 

- ไมม่-ี 
นิตบิุคคลอืน่ 
2547-2557  หุน้สว่นผูจ้ดัการ  
                หา้งหุน้สว่นจาํกดั ท.ีไอ.เอช.   

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ 11 ปี 
ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 

ไมเ่ป็น 

เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไมเ่ป็น 
เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมเ่ป็น 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ ี
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด(มหาขน) 

 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์ จาํกดั(มหาขน) ตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้น
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึง่เทา่กบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1% ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั

เงนิเดอืนประจาํ หรอืเป็นผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ
ทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ
ของบรษิทั 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ
บรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั และ
ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั และไมเ่ป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบั
กจิการของบรษิทั 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของ
บรษิทั 
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ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 

การประชมุผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้ 23  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั 

 การประชมุคราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่
น้อยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ยีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัทาํหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุในการขอใหเ้รยีก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง
เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 24 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ 
เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิ หรอืเพือ่พจิารณาแลว้แต่กรณ ี รวมทัง้ความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนั
ประชมุ ทัง้น้ี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไมน้่อย
กวา่สามวนั 

 สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยูใ่นทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานใหญ่ หรอืสถานที่
อืน่ใดทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรกไ็ด ้

ขอ้ 25 ในการประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน้่อยกว่ายีส่บิ
หา้คนหรอืไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมผีูถ้อืหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่
หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่าํหนดไว ้ หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อื
หุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่ และสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชมุ ใน
การประชมุครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 26  มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณปีกต ิ  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงขา้งมาก 
(2) ในกรณดีงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่

มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่น
ทีส่าํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบั
บุคคลอืน่โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 27 กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงวา่ในรอบปีทีผ่า่นมากจิการของ

บรษิทัไดจ้ดัการไป 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6) กจิการอืน่ๆ 
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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การลงทะเบียน 

บรษิทัฯจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุมไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง  หรอืตัง้แต่เวลา 9.00 น. เป็น
ตน้ไป 

หลกัฐานแสดงสิทธิเข้ารว่มประชมุ 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ  
- หนงัสอืเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
- หากมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบทีบ่รษิทัจดัสง่ให้
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยกรอกรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้น  พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท  

- สาํเนาเอกสารบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง(กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2 นิตบิุคคล 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบทีบ่รษิทัจดัสง่ใหพ้รอ้ม
หนงัสอืเชญิประชมุ โดยกรอกรายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้น  พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท  

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ก่อนวนัประชมุ 
ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั และประทบัตรา(ถา้ม)ี 
พรอ้มทัง้แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน(สาํเนาหนงัสอืเดนิทางกรณผีูล้งนามเป็น
ชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูล้งนาม และลงชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง(กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ  

3 ผูร้บัฝากและดแูลหุน้(Custodian) 

- ใหเ้ตรยีมเอกสารของคสัโตเดยีน(Custodian) และแสดงหลกัฐานเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
โดยอาจเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น พรอ้มตดิอากร
แสตมป์ 20 บาท  

- หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  
- หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

ทัง้น้ี เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิทัฯไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช ้
ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ(ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 เป็น
ดงัน้ี 

แบบ ก.  เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ย ไมซ่บัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทกุกรณ)ี 
แบบ ข. เป็นแบบทีก่าํหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

(ใชไ้ดส้าํหรบัผูถ้อืหุน้ทกุกรณ)ี 
 แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 
บาท 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเพยีงรายเดยีวตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุชือ่ พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุม 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้ และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีง
บางสว่นน้อยกว่าจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ประธานทีป่ระชุมหรอืบุคคลทีป่ระธานทีป่ระชมุมอบหมาย จะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนและการ
นบัผลการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี 

 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
1. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีง ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ใน

แต่ละวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีง ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวน
เสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ย
ตามขอ้เสนอในวาระนัน้ๆ 

2. หากผูถ้อืหุน้ ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน แลว้ยก
มอืเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่บัไปนบัคะแนน 

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

1. กรณปีกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณอีื่นๆซึง่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณปีกต ิ มตขิองทีป่ระชมุ
จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯกาํหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 



29บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม 
 
ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
 
 
อาย ุ
สญัชาต ิ
ทีอ่ยูต่ดิต่อ 

นายสริุย ์บวัคอม 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
73 ปี 
ไทย 
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั(มหาชน) 
เลขที ่99/2 หมู ่8  อาคารศนูยก์ารคา้เซยีรร์งัสติ ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
12130 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั ไมม่ ี
การศกึษา - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ   

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- เศรษฐศาสตรบ์ณัทติ  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ใน
ปจัจุบนั 

- กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank 
- กรรมการ บมจ.ควอลติี ้เฮาส ์

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุครัง้น้ี ไมม่(ียกเวน้วาระที ่6 เรือ่ง พจิารณากําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2561) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
 
อาย ุ
สญัชาต ิ
ทีอ่ยูต่ดิต่อ 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
73 ปี 
ไทย 
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั(มหาชน) 
เลขที ่99/2 หมู ่8  อาคารศนูยก์ารคา้เซยีรร์งัสติ ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
12130 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั ไมม่ ี
การศกึษา - บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- บญัชบีณัทติ  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ใน
ปจัจุบนั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลมอ์นิดสัตรสี ์
- กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหกล อคิวปิเมนท ์จาํกดั 
- กรรมการ  
  บรษิทั ไฮ-เทค เน็ทเวริค์ จาํกดั 
  บรษิทั พญิาณี จาํกดั 
  บรษิทั บสิแอนดฟ์นั จาํกดั 
  บรษิทั เทคโนโลยบีรหิารธุรกจิรกัไทย จาํกดั 
  บรษิทั เทยีร ์วนั เนทเวริค์ จาํกดั 
  บรษิทั จโิรลา(ประเทศไทย) จาํกดั 
  บรษิทั ไอทาวเวอร ์จาํกดั 
  บรษิทั เอนกบุญ จาํกดั 
  บมจ. เซลลลูาร ์วชิัน่(ไทยแลนด)์   
- ทีป่รกึษา บรษิทั คอม-ลงิค ์จาํกดั 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุครัง้น้ี ไมม่(ียกเวน้วาระที ่6 เรือ่ง พจิารณากําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2561) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุม 
 

ช่ือ-สกลุ 
ตําแหน่งปจัจุบนั 
 
อาย ุ
สญัชาต ิ
ทีอ่ยูต่ดิต่อ 

นายนรเศรษฐ ไม้เกต ุ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
63 ปี 
ไทย 
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั(มหาชน) 
เลขที ่99/2 หมู ่8  อาคารศนูยก์ารคา้เซยีรร์งัสติ ชัน้ 7 ถนน
พหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 
12130 

การถอืหุน้ ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวั ไมม่ ี
การศกึษา - นิตศิาสตรบ์ณัฑติ   

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การทาํงาน /ตําแหน่งงานอืน่ใน
ปจัจุบนั 

- ทนายความ 
  บรษิทัทีป่รกึษากฎหมายยเูน่ียนลอร ์

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทั    

ไมม่ ี

ประวตัทิาํผดิกฎหมาย ไมม่ ี
การมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุครัง้น้ี ไมม่(ียกเวน้วาระที ่6 เรือ่ง พจิารณากําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2561) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึง่เปนแบบที่งายไมซับซอน) 
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ในวนัที ่ 24  เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.   ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตาํบลคคูต อาํเภอ
ลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 

   ลงชือ่..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          (                                                          ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
          (                                                          ) 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆทีจ่ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
            …………………………………………………………………….…. 

 

 

เขยีนที.่....................................................................... 
วนัที.่....................เดอืน........................................พ.ศ. ....................... 

 (1) ขา้พเจา้.......................................................................................................................... สญัชาต.ิ................................................. 
อยูบ่า้นเลขที.่................................................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)   
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ………………….………... หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …...…………...………… เสยีง ดงันี้ 
         หุน้สามญั……………..….……..…..…หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………..…………..….….…เสยีง  
   
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ..................................................................................................อาย.ุ....................ปี อยูบ่า้นเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อาํเภอ/เขต.......................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
 
 (2) ..................................................................................................อาย.ุ....................ปี อยูบ่า้นเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อาํเภอ/เขต.......................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  หรอื 
 
 (3) ..................................................................................................อาย.ุ....................ปี อยูบ่า้นเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง.............................................................อาํเภอ/เขต.......................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................   
 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  ใน
วนัที ่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคูคต  อาํเภอลาํลกูกา 
จงัหวดัปทุมธานี 12130 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
    

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560       
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 
       (ระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง)   
 
 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 
 

    �   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   �  เหน็ดว้ย    �  ไมเ่หน็ดว้ย    �  งดออกเสยีง 
 

  �  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

   1. นางก่ิงเทียน  บางอ้อ 
    �  เหน็ดว้ย   �  ไมเ่หน็ดว้ย    �  งดออกเสยีง  
   2. นายฉัตรชยั ศิริวฒันา 
    �  เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย    �  งดออกเสยีง 
   3. นายสวุฒัน์  จิตตมยั 
    �  เหน็ดว้ย   �  ไมเ่หน็ดว้ย   �  งดออกเสยีง 
   4. นายพนัธมุ  พนัธมุจินดา 
    �  เหน็ดว้ย   �  ไมเ่หน็ดว้ย   �  งดออกเสยีง 
    

 วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
  
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 

(6)    ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ ีป่ระชมุมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 
 
 

ลงชือ่………………….…………………..ผูม้อบฉนัทะ 
      (……………………….………………) 
 
ลงชือ่…………………….………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (………………….……………………) 
 
ลงชือ่……………….……………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (……………….………………………) 
 
ลงชือ่…………….………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (………………….……………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 
 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ  
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 
 
 
 

ลงชือ่………………….…………………..ผูม้อบฉนัทะ 
      (……………………….………………) 
 
ลงชือ่…………………….………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (………………….……………………) 
 
ลงชือ่……………….……………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (……………….………………………) 
 
ลงชือ่…………….………………………..ผูร้บัมอบฉนัทะ 
      (………………….……………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 
 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  ของ 

บรษิทั  ไทยไวรโ์พรดคัท ์ จาํกดั (มหาชน ) ในวนัที ่ 24  เมษายน  2561  เวลา 10.00  น.  ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 
หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12130  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 
วาระที ่…….. เรือ่ง…………………………………………………………………………………..       
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

วาระที ่…….. เรือ่ง…………………………………………………………………………………..       
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

วาระที ่…….. เรือ่ง…………………………………………………………………………………..       
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
 

วาระที ่…….. เรือ่ง…………………………………………………………………………………..       
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

      �  เหน็ดว้ย     �  ไมเ่หน็ดว้ย     �  งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน) 

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

 เขยีนที ่ ……………................................................................. 
 วนัที.่....................เดอืน............................................ พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้...................................................................................................................... สญัชาต.ิ..................................................... 
ตัง้สาํนกังานอยูเ่ลขที.่.................................ถนน............................................................ ตําบล/แขวง...................................................................... 
อาํเภอ/เขต................................................................ จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................................  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์ จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั
......................................... เสยีง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั................................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................................เสยีง  
  หุน้บุรมิสทิธ.ิ...........................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................................เสยีง  
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรอื 
  (2) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรอื 
  (3) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561  ใน
วนัที ่ 24  เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา 
จงัหวดัปทุมธานี 12130 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี้ ดงันี้ 
� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  � มอบฉนัทะบางสว่น คอื  
  � หุน้สามญั........................................... หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................. เสยีง 
  � หุน้บุรมิสทิธิ.์..................................... หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................. เสยีง  
   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
  วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน) 

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

 เขยีนที ่ ……………................................................................. 
 วนัที.่....................เดอืน............................................ พ.ศ. ............................. 
 (1) ขา้พเจา้...................................................................................................................... สญัชาต.ิ..................................................... 
ตัง้สาํนกังานอยูเ่ลขที.่.................................ถนน............................................................ ตําบล/แขวง...................................................................... 
อาํเภอ/เขต................................................................ จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................................  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์ จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั
......................................... เสยีง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั................................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................................เสยีง  
  หุน้บุรมิสทิธ.ิ...........................................หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........................................เสยีง  
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรอื 
  (2) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรอื 
  (3) .......................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  อยู่บา้นเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต....................................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์..........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561  ใน
วนัที ่ 24  เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคคูต อาํเภอลาํลกูกา 
จงัหวดัปทุมธานี 12130 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงในครัง้นี้ ดงันี้ 
� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  � มอบฉนัทะบางสว่น คอื  
  � หุน้สามญั........................................... หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................. เสยีง 
  � หุน้บุรมิสทิธิ.์..................................... หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั............................. เสยีง  
   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด................................................. เสยีง 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
  วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 

 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2560 
  (ระเบยีบวาระน้ีเป็นเรือ่งเพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 
 

 วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี  2560 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

    � การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   �   เหน็ดว้ย...................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย...................เสยีง �  งดออกเสยีง................เสยีง 
 

    � การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

   1. นางก่ิงเทียน  บางอ้อ 
  �   เหน็ดว้ย...............เสยีง �  ไม่เหน็ดว้ย.................เสยีง �  งดออกเสยีง................เสยีง 
   2. นายฉัตรชยั  ศิริวฒันา 
  �   เหน็ดว้ย...............เสยีง �  ไม่เหน็ดว้ย.................เสยีง �  งดออกเสยีง................เสยีง 
   3. นายสวุฒัน์  จิตตมยั 
  �   เหน็ดว้ย...............เสยีง �  ไม่เหน็ดว้ย.................เสยีง �  งดออกเสยีง................เสยีง 
   4. นายพนัธมุ  พนัธมุจินดา 
             �   เหน็ดว้ย...............เสยีง �  ไม่เหน็ดว้ย.................เสยีง    �  งดออกเสยีง................เสยีง 
        

 วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 
  � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย.....................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.....................เสยีง �  งดออกเสยีง...................เสยีง  
  
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
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 (6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

   ลงชือ่..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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 (6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

   ลงชือ่..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 

   ลงชือ่..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
       (                                               ) 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561  ในวนัที ่ 24

เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.   ณ หอังดุสติา ชัน้ 5 โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ เลขที ่99/2 หมูท่ี ่8 ถนนพหลโยธนิ ตําบลคคูต อําเภอลาํลกูกา 
จงัหวดัปทุมธานี 12130 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 วาระท่ี.......   เรือ่ง........................................................................................................................................... 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย........................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง �  งดออกเสยีง......................เสยีง 
 

 วาระท่ี.......  เรื่อง........................................................................................................................................... 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย........................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง �  งดออกเสยีง......................เสยีง 
 

 วาระท่ี.......   เรือ่ง........................................................................................................................................... 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย........................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง �  งดออกเสยีง......................เสยีง 
  

 วาระท่ี.......   เรือ่ง........................................................................................................................................... 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  �  เหน็ดว้ย........................เสยีง �  ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง �  งดออกเสยีง......................เสยีง 
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