หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2562
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 1

วันที่ 28 มีนาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุน้ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจาปี 2561
3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น
กรรมการ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่แสดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึน้ ในรอบปี 2561 ไว้
ในรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ธันวาคม 2561

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนและเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจาปีหมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 3

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
ในปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 48.99 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1.10 ล้านบาท
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจาเป็นอื่นๆในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายแล้ว
จานวน 47.89 ล้านบาท จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลประจาปี 2561 ให้แก่ผู้ถอื
หุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.219 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลจานวน 0.089 บาทต่อหุน้ จ่ายจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 และเงินปันผลจานวน 0.130 บาทต่อหุ้นจากกาไรสะสมของบริษทั ฯ
ปัจจุบนั บริษัทมีทุนชาระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจานวน 59.13 ล้าน
บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้ถือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.142 บาทต่อหุ้น จานวนเงินรวมทั้งสิน้
38.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ
50.14 ของกาไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทั
ทั้งนี้ บริษัทฯกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ไว้
เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 0.219 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

4 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามจานวนหนึง่ ในสาม(1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปีครั้งนี้มกี รรมการที่ถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายสรรัฐ งานทวี
นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกับคุณสมบัตดิ ้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทใน
ตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายเอกมินทร์ งานทวี
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
นายสรรัฐ งานทวี
นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นาย
เฉลียว พลวิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมเลือกตัง้
กรรมการรายเดิมซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษทั ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
ลงคะแนน
วาระ 6

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษทั และขนาดธุรกิจ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี
2561
การลงมติ

6 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในรอบปีทผี่ ่านมา ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561)
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และ ปี 2554-2558)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย
กับบริษทั ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษัทฯ
ไม่มีบริษทั ย่อย

2.

พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็นจานวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่า
สอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีทผี่ ่านมามีดังนี้
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หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าบริการอื่น
รวม

ปี 2562

ปี 2561

1,070,000

1,020,000

-

-

1,070,000

1,020,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และ
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ให้
(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็นจานวน 1,070,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษทั ฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสาร
และหลักฐานต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษทั
บริษทั ฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดนาเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วย

8 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

12 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

14 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

16 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการทีพ
่ ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบ
ั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของ
บริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมกำร
กรรมกำร
37 ปี
ไทย
297,500 หุ้น คิดเป็น 0.11%
ปริญญำโทสำหรับผู้บริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยซีเอตเติล
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2551 - 2560 กรรมกำร บมจ. ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมกำร บจก. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2554 - 2561 กรรมกำร บจก. แอปริคอท แมเนจเมนท์
2549 - 2561 กรรมกำร บจก.ไทยลำวลิกไนท์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
12 ปี
ไม่มี
ไม่มี
บุตรนำยศิวะ งำนทวี
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการทีพ
่ ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบ
ั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของ
บริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมกำร
กรรมกำร
42 ปี
ไทย
ไม่มี
ปริญญำโท สำขำกำรตลำด
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Mosh Company Limited
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Meanmoremind Co.,Ltd.
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
12 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการทีพ
่ ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบ
ั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของ
บริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายสรรัฐ งานทวี
กรรมกำร
กรรมกำร
32 ปี
ไทย
50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
2554 - 2558 กรรมกำร
บมจ.เซอร์คิท อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษทั งำนทวีพี่นอ้ ง จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
4 ปี
ไม่มี
ไม่มี
บุตรนำยสุกิจ งำนทวี
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการทีพ
่ ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบ
ั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำ
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของ
บริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
70 ปี
ไทย
ไม่มี
เนติบัณฑิตไทย สถำบันศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
- อนุญำโตตุลำกำร สถำบันอนุญำโตตุลำกร ศำลยุติธรรม
- ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระ
ั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาขน)
บริษท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาขน) ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับ
เงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษัท
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ทมี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั
9. ไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ข้อบังคับของบริษท
ั ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอื หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

ภายในสี่เดือนนับแต่วัน

การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ ิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทัง้ หมด
จะเข้าชือ่ กันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอื หุ้นภายในหนึ่ง
เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถอื หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องทีอ่ ันเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ หรือสถานที่
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้องมีผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีผู้ถอื หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอื หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
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(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ
บริษัทได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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วิธก
ี ารลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ
การออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียน
ต้นไป

บริษัทฯจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เป็น
หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
-

บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีมอบฉันทะ
2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบทีบ่ ริษัทจัดส่งให้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์
20 บาท
สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

นิติบุคคล
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.(แบบใดแบบหนึง่ ) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อม
หนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถอื หุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
และประทับตรา(ถ้ามี)
พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(สาเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ

3

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)
-

ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้ าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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ทั้งนี้ เอกสารที่มไิ ด้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เป็นดังนี้
แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่ ่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถอื หุ้นทุกกรณี)
แบบ ข. เป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(ใช้ได้สาหรับผู้ถอื หุ้นทุกกรณี)
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20
บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถอื หุ้น
หรือเลือกมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอื
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน
แต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวน
เสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วย
ตามข้อเสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
มือเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอื
หุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สามารถมอบฉันทะให้เป็นผูแ
้ ทนใน
การประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน

อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายสุริย์ บัวคอม
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
74 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตร์บัณทิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 7 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สามารถมอบฉันทะให้เป็นผูแ
้ ทนใน
การประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายชลิต สถิตย์ทอง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
68 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสอำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เอเพ็กช์ดีเวลลอปเม้นท์
- ประธำนกรรมกำร
บริษัท เพลินจิตแคปปิตอล จำกัด
- ประธำนกรรมกำร
บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จำกัด
ไม่มี

ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562)
หมำยหตุ : นำยชลิต สถิตย์ทอง ได้รบั แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562

28 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สามารถมอบฉันทะให้เป็นผูแ
้ ทนใน
การประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
70 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสอำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ศาลยุติธรรม
ไม่มี

ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562)
หมำยหตุ : นำยเฉลียว พลวิเศษ ได้รบั แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว
่ ไปซึง่ เป็นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบ
ั ซ้อน)
...............................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที่................................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิน้ รวม ……………..…….….………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...………..………… เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ…………….…………………..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่............................................
ถนน.........................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่............................................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ…...................ปี อยู่บ้านเลขที่...........................................
ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

30 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบทีก
่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆทีจ
่ ะมอบฉันทะทีล
่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
…………………………………………………………………….….
โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... สัญชาติ..................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................................................ถนน................................................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิน้ รวม ………………….………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...…………...………… เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ……………..….……..…..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….….…เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
เห็นด้วย
2. นายธนพงษ์ ภู คาสวรรค์
เห็นด้วย
3. นายสรรัฐ งานทวี
เห็นด้วย
4. นายเฉลียว พลวิเศษ
เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้

32 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ………………….…………………..ผู้มอบฉันทะ
(……………………….………………)
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….……………………)
ลงชื่อ……………….……………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….………………………)
ลงชื่อ…………….………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….……………………)

หมายเหตุ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
กิ
จ
การใดที
ับมอบฉั
นทะกระทาไปในการประชุ
มนั้น ให้
พเจ้าได้กระท
าเองทุคคล
กประการ
2. วาระเลื่ผอู้รกตั
้งกรรมการสามารถเลื
อกตั้งกรรมการทั
้งชุถดอื หรืเสมื
อเลือนว่
อกตัาข้้งากรรมการเป็
นรายบุ
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน ) ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้วย
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ
่ ช้เฉพาะกรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นผูล
้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
ั ฝากและดูแลหุน
้ )
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ บ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่ …………….................................................................
วันที.่ ....................เดือน............................................ พ.ศ. .............................
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................... สัญชาติ......................................................
ตั้งสานักงานอยู่เลขที.่ .................................ถนน............................................................ ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์.................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ.................................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ ของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
......................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ................................................หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ........................................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.์ ..................................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด................................................. เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
เห็นด้วย...............เสียง
2. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
เห็นด้วย...............เสียง
3. นายสรรัฐ งานทวี
เห็นด้วย...............เสียง
4. นายเฉลียว พลวิเศษ
เห็นด้วย...............เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอื หุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 29
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
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