
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5  
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน  
ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130





1บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

        
วันที่  28 มีนาคม 2562 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้  บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
2.  รายงานประจ าปี 2561 
3.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น 
  กรรมการ 

4.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
5.  ข้อบังคับของบริษทัในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.  วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง 
      ลงคะแนน 
7.  รายละเอียดกรรมการอิสระซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เปน็ผู้แทนในการประชุม 
8.  หนังสือมอบฉันทะ 
9.  แผนที่แสดงสถานทีป่ระชุม 

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  

บริษทัฯไดจ้ัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส าเนารายงานการประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมต ิ  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

บริษทัฯได้สรุปผลการด าเนนิงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึน้ในรอบปี 2561 ไว้
ในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุน้พร้อมหนงัสือนัดประชุมนี้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  2 

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้รับทราบ  

การลงมต ิ  

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจ ากัดซึ่งก าหนดให้บรษิัทต้องจดัท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุและเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ตามที่
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปหีมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้นี ้(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่2)  

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว  

การลงมต ิ  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
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เพื่อปฏบิัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคบั
ของบรษิัท ข้อ 33 ซ่ึงระบุว่า ”บริษทัต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน” 

ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 48.99 ล้านบาท  ฝ่ายบรหิารจึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท  

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯมนีโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลให้แกผู่้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานตามงบการเงินหลังหักเงินส ารองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทัและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับฐานะการเงนิและแผนการ
ลงทุนและความจ าเปน็อื่นๆในอนาคต 

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายแล้ว
จ านวน 47.89 ล้านบาท จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถอื
หุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.219 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลจ านวน 0.089 บาทต่อหุน้จ่ายจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 และเงินปนัผลจ านวน 0.130 บาทตอ่หุ้นจากก าไรสะสมของบริษทัฯ 
ปัจจุบนับรษิัทมทีุนช าระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน  59.13 ล้าน
บาท ซ่ึงเงินปันผลดังกล่าวผู้ถือหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาไม่สามารถเครดติภาษีเงนิปันผลได้  

การจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.142 บาทต่อหุ้น จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
38.34 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนประมาณร้อยละ 47.59 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน หรือร้อยละ 
50.14 ของก าไรสุทธิหลังการจดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลของบริษทั  

ทั้งนี้ บรษิัทฯก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงนิปนัผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  29 พฤษภาคม 2562  

สิทธิในการรับเงนิปนัผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับการอนุมัติจากทีป่ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใหจ้ัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ไว้
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้น
ละ 0.219  บาท  

การลงมต ิ  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

ข้อบังคับของบริษทัขอ้ที่ 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งตามจ านวนหนึง่ในสาม(1/3) เปน็อัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้งหมด  4 ท่าน ได้แก ่

1. นายเอกมินทร์  งานทวี  กรรมการ 
2. นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์  กรรมการ 
3. นายสรรัฐ  งานทวี  กรรมการ 
4. นายเฉลียว  พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบรษิทั
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่15 กุมภาพันธ ์2562 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกับคุณสมบัตดิ้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบรษิัทใน
ต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

1. นายเอกมินทร์  งานทวี  กรรมการ 
2. นายธนพงษ์  ภูคาสวรรค์  กรรมการ 
3. นายสรรัฐ  งานทวี  กรรมการ 
4. นายเฉลียว  พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างตน้ ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นาย
เฉลียว  พลวิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ไดน้ าประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

บริษทัฯได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบรษิัทฯซ่ึงเท่ากับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 



5บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบคุคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบรษิัท จงึเห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชุมเลือกตัง้
กรรมการรายเดิมซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง  4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษทัในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

การลงมต ิ  

   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงผลการด าเนนิงานของบริษทั และขนาดธุรกิจ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการต่างๆ เหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปทีี่ผ่านมา ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
- บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ป ี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่ม ี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษทัฯได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562   
ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บ าเหนจ็กรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับป ี
2561 

การลงมต ิ  



6 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ทุกปี ซ่ึงการคดัเลือกผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในรอบปีทีผ่่านมา ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบรษิัทเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 

(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561) 
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2552 และ ปี 2554-2558) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบญัชีที่ได้รบัการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย
กับบริษทั ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทั และบรษิัทฯ
ไม่มีบริษทัย่อย 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เปน็จ านวน 1,070,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 
50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่า
สอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปทีีผ่่านมามีดังนี้ 
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วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ทุกปี ซ่ึงการคดัเลือกผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในรอบปีทีผ่่านมา ความเป็นอิสระ และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบรษิัทเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 

(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561) 
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2552 และ ปี 2554-2558) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบญัชีที่ได้รบัการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย
กับบริษทั ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทั และบรษิัทฯ
ไม่มีบริษทัย่อย 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เปน็จ านวน 1,070,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 
50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่า
สอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปทีีผ่่านมามีดังนี้ 

 

 

 

หน่วย : บาท 
 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าตอบแทนรายป ี 1,070,000 1,020,000 
ค่าบริการอื่น - - 
รวม 1,070,000 1,020,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั 
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  เป็นบรษิัทที่มีความนา่เช่ือถือ มีความเป็นอิสระ และ
ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมแล้ว จึงเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ให ้

(1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 
(2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 

แห่งบรษิัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 1,070,000 บาท 

การลงมต ิ  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุน้ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรือ
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษทัฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสาร
และหลักฐานต่อเจ้าหน้าทีข่องบรษิัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบรษิทั  

บริษทัฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
2562 และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โปรดน าเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้าม)ี  มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วย 
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดมปีระเด็นค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข  0-2992-6870 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

      
     (นายเอกมินทร์  งานทว)ี 
              กรรมการ 
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดมปีระเด็นค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข  0-2992-6870 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 
 
       ขอแสดงความนับถือ 

      
     (นายเอกมินทร์  งานทว)ี 
              กรรมการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



10 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



11บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



12 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



13บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



14 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



15บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



16 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทีพ่้นต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลับเขา้เป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายเอกมินทร์  งานทว ี
กรรมกำร 
กรรมกำร 
37 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 297,500 หุ้น คิดเป็น 0.11%  
กำรศึกษำ ปริญญำโทส ำหรับผู้บรหิำร มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

ปริญญำตรี  สำขำกำรเงิน มหำวทิยำลัยซีเอตเติล   
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
2551 - 2560 กรรมกำร บมจ. ทักษิณคอนกรีต   
2550 - 2558 กรรมกำร บจก. เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส ์อินดัสตรีส์   
นิติบุคคลอื่น 
2554 - 2561 กรรมกำร บจก. แอปริคอท แมเนจเมนท์  
2549 - 2561 กรรมกำร บจก.ไทยลำวลิกไนท ์

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 12 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

บุตรนำยศิวะ งำนทวี 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี



17บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทีพ่้นต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลับเขา้เป็นกรรมการ 
  
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์
กรรมกำร 
กรรมกำร 
42 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำกำรตลำด 

สถำบันบัณฑิตบรหิำรธุรกิจศศินทร์   
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Mosh Company Limited 
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Meanmoremind Co.,Ltd. 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 12  ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

ไม่เป็น 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี

 

  



18 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทีพ่้นต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลับเขา้เป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายสรรัฐ  งานทว ี
กรรมกำร 
กรรมกำร 
32 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%  
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
มหำวิทยำลัยมหดิล   

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัด 
2554 - 2558    กรรมกำร  
                    บมจ.เซอร์คิท อีเลคโทรนิคส์ อินดสัตรสี ์  
นิติบุคคลอื่น 
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษทั งำนทวีพี่นอ้ง จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 4 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

บุตรนำยสุกิจ งำนทวี 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการทีพ่้นต าแหนง่ตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลับเขา้เป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายเฉลียว พลวิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
70 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
กำรศึกษำ เนติบัณฑิตไทย  สถำบันศึกษำกฎหมำยแหง่เนติบัณฑิตยสภำ 

นิติศำสตร์บณัฑิต  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
- อนุญำโตตุลำกำร  สถำบันอนุญำโตตุลำกร ศำลยุติธรรม 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ - 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร - ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำทีไ่ด้รบัเงินเดอืน
ประจ ำ 

ไม่เป็น 

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

ไม่เป็น 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี

 



20 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
บรษิทั ไทยไวรโ์พรดคัท ์จ ากดั(มหาขน) 

 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากดั(มหาขน) ตามที่ได้ก าหนดไวใ้น
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเท่ากับขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย(์ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดในบรษิทั 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ด้รับ

เงินเดือนประจ า หรอืเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรอืผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษัท 

4. ไม่มหีรอืเคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมบรษิัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแขง่ขันที่มีนยักับกิจการของบรษิัท 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ีนัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ดร้ับเงินเดอืนประจ า หรือถอืหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นทมีีสิทธอิอก
เสียงทัง้หมดของบริษทัอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มสีภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั 

9. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัท 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

การประชมุผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 23  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าป ี ภายในสี่เดอืนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบรษิัท 

 การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กลา่วมาแล้วให้เรียกว่าการประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทั้งหมด หรอืผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ิบหา้คน ซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมด จะเข้าชือ่กันท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุในการขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วย คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นภายในหนึ่ง
เดือน นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนัดประชมุ ระบสุถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุและเรื่องที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทัง้น้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพต์ดิต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไมน้่อย
กว่าสามวัน 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง ใหอ้ยูใ่นท้องทีอ่ันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรอืสถานที่
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องมีผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีผู้ถอืหุ้นนับรวมกันไดไ้มน้่อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ถอืหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นน้ันมใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่ และสง่หนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็วันก่อนวันประชมุ ใน
การประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 26  มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ  ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขา้งมาก 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึง

มาประชุมและมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรอืบางส่วนทีส่ าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบรษิทัทั้งหมด หรอืบางส่วน
ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธรุกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามดีงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ

บริษัทได้จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี
(6) กิจการอื่นๆ 
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วธิกีารลงทะเบยีน หลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และ
การออกเสยีงลงคะแนน 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯจะเริ่มเปดิรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  หรือตัง้แต่เวลา 9.00 น. เป็น
ต้นไป 

หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรข้าราชการ  
- หนังสอืเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
- หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

- หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบทีบ่ริษัทจัดส่งให้
พร้อมหนังสือเชญิประชมุ โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน  พร้อมตดิอากรแสตมป ์
20 บาท  

- ส าเนาเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ หรอืหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2 นิติบุคคล 

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข.(แบบใดแบบหน่ึง) ตามแบบที่บรษิัทจดัสง่ให้พร้อม
หนังสอืเชญิประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน  พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชมุ 
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั และประทับตรา(ถ้าม)ี 
พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน(ส าเนาหนังสอืเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็น
ชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้ลงนาม และลงชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ  

3 ผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) 

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
โดยอาจเลือกใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท  

- หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจ Custodian  
- หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้ าเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
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ทั้งน้ี เอกสารที่มไิดม้ีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มด้วย และ
ให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถูกตอ้งของค าแปล  
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วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จดัท าหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลอืกใช ้
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ(ฉบับที ่ 5) พ.ศ.2550 
เป็นดังน้ี 

แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่่าย ไม่ซับซ้อน (ใชไ้ด้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณ)ี 
แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

(ใช้ได้ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณ)ี 
 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังน้ี 

1. เลือกใชห้นังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดยีวเท่าน้ัน พรอ้มตดิอากรแสตมป ์20 
บาท 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลอืกมอบ
ฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบชุื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอื
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม 

ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเทา่กับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแตง่ตัง้
ให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานที่ประชมุหรอืบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังน้ี 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน

แต่ละวาระเทา่นั้น โดยจะน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ และถือวา่คะแนนเสียงส่วนที่เหลอืเป็นคะแนนเสียงทีล่งมติเห็นด้วย
ตามขอ้เสนอในวาระนั้นๆ 

2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
มือเพือ่ให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน 

มติของที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 

1. กรณีปกติให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี้ขาด 

2. กรณีอื่นๆซ่ึงกฎหมายหรอืข้อบงัคับของบริษัทฯก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุ
จะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บังคับของบริษัทฯก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอื
หุ้นทราบกอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 



26 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอยีดกรรมการอสิระซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ปน็ผูแ้ทนใน
การประชมุ 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายสุริย์ บัวคอม 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
74 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกดั(มหำชน) 
เลขที่ 99/2 หมู่ 8  อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเออล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
12130 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศึกษำ - บริหำรธรุกิจมหำบัณฑิต   

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- เศรษฐศำสตรบ์ัณทิต  
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank 
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส ์

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 7 ครั้ง จำกทั้งหมด 8 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562) 
 



27บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายละเอยีดกรรมการอสิระซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ปน็ผูแ้ทนใน
การประชมุ 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายชลิต สถิตย์ทอง 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
68 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกดั(มหำชน) 
เลขที่ 99/2 หมู่ 8  อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเออล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
12130 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศึกษำ - เนติบัณฑิตไทย  ส ำนักอบรมศกึษำกฎหมำยแหง่เนติ 

   บัณฑิตยสอำ 
- นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
  บมจ. เอเพ็กช์ดีเวลลอปเม้นท ์
- ประธำนกรรมกำร  
  บริษัท เพลินจิตแคปปิตอล จ ำกดั 
- ประธำนกรรมกำร  
  บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ - 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562) 
หมำยหตุ : นำยชลิต สถิตยท์อง ได้รบัแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่  
              วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562 
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รายละเอยีดกรรมการอสิระซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ปน็ผูแ้ทนใน
การประชมุ 

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายเฉลียว พลวิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
70 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกดั(มหำชน) 
เลขที่ 99/2 หมู่ 8  อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเออล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 
12130 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศึกษำ - เนติบัณฑิตไทย  ส ำนักอบรมศกึษำกฎหมำยแหง่เนติ 

   บัณฑิตยสอำ 
- นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

อนุญำโตตุลำกำร 
สถำบันอนญุำโตตลุำกำร ศาลยติุธรรม 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ - 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562) 
หมำยหตุ : นำยเฉลียว พลวิเศษ ได้รบัแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่  

        วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  
(แบบทัว่ไปซึง่เปน็แบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น) 

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

  

  เขียนที่........................................................................ 
 วันที.่....................เดือน..........................................พ.ศ. ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า............................................................................................................. สัญชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที่................................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง................................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม ……………..…….….………... หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...………..………… เสียง ดังนี้ 
         หุ้นสามัญ…………….…………………..…หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….…เสียง        
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1) ................................................................................... อายุ.....................ปี  อยู่บ้านเลขที่............................................ 
ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  หรือ 
 (2) ................................................................................... อายุ.....................ปี  อยู่บ้านเลขที่............................................ 
ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  หรือ 
 (3) ................................................................................... อายุ…...................ปี  อยู่บ้านเลขที่........................................... 
ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
ในวันที่  29  เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.   ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวนั  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

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

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

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

   ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                                          ) 
 
 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรตำ่งๆทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 

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

 

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

 (1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................................... สัญชาต.ิ................................................. 
อยู่บ้านเลขที่.................................................................ถนน................................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์............................ 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม ………………….………... หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...…………...………… เสียง ดังนี้ 
         หุ้นสามัญ……………..….……..…..…หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ……………..…………..….….…เสียง  
   
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  หรือ 
 
 (2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  หรือ 
 
 (3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  
ในวันที่  29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที ่99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต  อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
    

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

  
 
 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป ์

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
       (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)   
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

 วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

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

 วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 
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(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  ของ 

บริษัท  ไทยไวร์โพรดัคท์  จ ากัด (มหาชน ) ในวันที่  29  เมษายน  2562  เวลา 10.00  น.  ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

 
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..       

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

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

 เขียนที่  ……………................................................................. 
 วันที.่....................เดือน............................................ พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................... สัญชาติ...................................................... 
ตั้งส านักงานอยู่เลขที.่.................................ถนน............................................................ ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์.................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ..................................................................................................  ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
......................................... เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสามัญ................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง  
  หุ้นบุริมสิทธ.ิ...........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง  
 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
  (1) .......................................................................................................อายุ......................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ 
  (2) .......................................................................................................อายุ......................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ 
  (3) .......................................................................................................อายุ......................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  
ในวันที่  29  เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพ์อร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครัง้นี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉันทะบางส่วน คือ  
   หุ้นสามัญ........................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ.์..................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง  
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด................................................. เสียง 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 



35บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

  

 

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
  (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      เห็นด้วย...................เสียง   ไม่เห็นด้วย...................เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
 

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

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

 วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง  
  
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

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

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

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

   ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  ในวันที่  29

เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.   ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอรพ์อร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อืน่ด้วย 

 

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง   งดออกเสียง......................เสียง 
 

 วาระที่.......  เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
 

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง   งดออกเสียง......................เสียง 
  

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
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