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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

       วันที่  27 มีนาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้  บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2.  รายงานประจ าปี 2562 
3.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น 
  กรรมการ และกรรมการใหม่ 

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

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) ได้มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ี ่
8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
บริษทัฯไดจ้ัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมรีายละเอียด
ปรากฎตามส าเนารายงานการประชุม ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
บริษทัฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้
ในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุน้พร้อมหนงัสือนัดประชุมนี้ ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  2 
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ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นสมควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้รับทราบ  

การลงมต ิ  
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษทัมหาชนจ ากัดซึ่งก าหนดให้บรษิัทต้องจดัท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุและเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ตามที่
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปหีมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุน้พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที ่2)  

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญช ีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
เพื่อปฏบิัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคบัของ
บริษทั ข้อ 33 ซ่ึงระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าป ี หักด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน” 

ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 18.42 ล้านบาท  และส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทนุจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล    บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินส ารองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
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ข้อบังคับของบริษทัและตามกฎหมาย  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจ าเปน็อื่นๆในอนาคต 

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปน็เงินส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 
18.42 ล้านบาท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเปน็
เงินหุน้ละ 0.074 บาท จากก าไรสะสมของบรษิัทฯ ปจัจบุันบรษิัทมทีุนช าระแล้ว 270,000,000 หุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 19.98 ล้านบาท ซ่ึงเงินปนัผลดังกล่าวผู้ถือหุน้ประเภทบคุคล
ธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงนิปันผลได้  

การจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.219 บาทต่อหุ้น จ านวนเงินรวมทัง้ส้ิน 
59.13 ล้านบาท  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท  

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้มสิีทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  27 พฤษภาคม 2563  

สิทธิในการรับเงนิปนัผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับการอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.074  บาท  

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม ่
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
ข้อบังคับของบริษทัขอ้ที่ 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปทีุกครั้ง  ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งตามจ านวนหนึง่ในสาม(1/3) เปน็อัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้งหมด  
4 ท่าน ได้แก ่

1. นายสุริย ์ บัวคอม   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายประดษิฐ์  วุฒิภาพรกุล  กรรมการ 
3. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา  กรรมการ 

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่15 กุมภาพันธ ์2563 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)   ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกับคุณสมบัตดิ้านคุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา    เห็นสมควรเสนอให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  4  ท่าน    กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบรษิทั
ในต าแหนง่เดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี ้

1. นายสุริย ์ บัวคอม  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายประดษิฐ์  วุฒิภาพรกุล  กรรมการ 
3. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
4. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา  กรรมการ 

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน  
1. นางทิพชญาณ์  สุตตปัญญา  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายยงยุทธ  บุญม ี  กรรมการ  

กรรมการทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเปน็กรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นกรรมการที่ไดน้ าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบรษิัทฯซ่ึงเท่ากับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบคุคลทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบรษิัท จงึเห็นสมควรน าเสนอทีป่ระชุมเลือกตัง้
กรรมการรายเดิมซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง  4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบรษิทั
ในต าแหนง่เดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน 

รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 

การลงมต ิ  
   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงผลการด าเนินงานของบรษิัท และขนาดธุรกิจ 

ในปี  2563  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการต่างๆ  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปทีี่ผ่านมา ดังนี ้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัฯ  ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563   ประกอบด้วย 1) 
ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ทุกปี ซ่ึงการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะใหก้รรมการบริษัทเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแตง่ตั้ง บรษิัท บัญชีกิจ 
จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัส าหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั บัญชีกิจ เปน็ผู้สอบบัญชขีองบรษิัท ประจ าปี 2563 
โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังตอ่ไปนี ้
(1) นายเทวา  ด าแดง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ 
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ 
(3) นายพรชัย  กิตติปํญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รบัการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ
บริษทั ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมคีวาม
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัฯไม่
มีบริษทัย่อย 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,350,000 บาท  ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบญัชีเทา่นั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปทีี่
ผ่านมามีดังนี ้

หน่วย : บาท 
 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าตอบแทนรายป ี 1,350,000 1,070,000 
ค่าบริการอื่น - - 
รวม 1,350,000 1,070,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบรษิัท บญัชี
กิจ จ ากัด เป็นบรษิัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้ให ้

(1) นายเทวา  ด าแดง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777   หรือ 
(2) นางสาวสุดาพร  ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862     หรือ 
(3) นายพรชัย  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 

แห่งบรษิัท บัญชีกิจ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 
1,350,000 บาท 

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลงข้อบงัคับบริษัท 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 สืบเนื่องจากข้อบงัคบับรษิัทบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบุัน    ดังนั้น คณะกรรมการ
 บริษทัฯ จงึได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษทั  ข้อ8, ข้อ 18 และข้อ 19 ดังนี ้

ข้อ 8  เดิม ห้ามมิใหบ้ริษทัเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบรษิัทเอง 

   ใหม่ ห้ามมิใหบ้ริษทัเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบรษิัทเอง  เว้นแต่ในกรณี 
  ดังต่อไปนี ้
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1. บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผู้ถือหุน้ที่ออกเสียงไม่เหน็ด้วยกับมตขิองที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซ่ึงแก้ไขข้อบงัคบับรษิัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิใน
การรับเงินปันผลซ่ึงผู้ถือหุ้นเหน็ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

2. บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรหิารทางการเงิน ในกรณีที่บรษิัทมี
ก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไมเ่ปน็เหตใุหบ้ริษทั
ประสบปัญหาทางการเงิน 

 ทั้งนี้ในการซ้ือหุ้นของบรษิัทคืนต้องได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่การซ้ือหุ้นคนืดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนช าระแล้ว 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษิัทในการอนุมัติการซ้ือหุน้คืนดังกล่าว 

 หุ้นทีบ่ริษทัถือไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บรษิัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นทีบ่รษิัท
ซ้ือคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 ในกรณีที่บรษิัทไมจ่ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้นที่บรษิัทซื้อคืนไม่หมดภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด บรษิัทจะด าเนินการลดทนุที่ช าระแลว้ โดยวิธีการตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนทีจ่ าหน่ายไมไ่ด้ 

 การซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นทีซ้ื่อคืน รวมถึงการก าหนดจ านวน ราคาเสนอซ้ือ
หุ้นคนื หรือราคาเสนอขายหุ้นทีซ้ื่อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือหุ้น
คืนดังกล่าวและการตัดหุ้นที่ซ้ือคนืใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 

ข้อ 18  เดิม ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
 กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
 หรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้ ถ้ามีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ
 เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
 กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมใหถ้ือเสียงข้างมาก 

   กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย
  ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
  ในทีป่ระชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อช้ีขาด 

     ใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
 กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
 หรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
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 เป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที ่ ได้ ให้
 กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมใหถ้ือเสียงข้างมาก 

  กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย
 ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
 ในทีป่ระชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อช้ีขาด 

  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้กรรมการ
  ของบรษิัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ  ในการประชุมดังกลา่วผ่านส่ือ 
  อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมต้องอยู่
  ในทีป่ระชุมแหง่เดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทย
  ขณะที่มีการประชุม 

  การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี
  ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
  ทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเปน็ไปตาม
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
  เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเปน็
  องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
  เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบังคบัฉบบันี้ 

ข้อ 19 เดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่ง
 หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
 จ าเปน็รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
 และก าหนดวันประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็ได ้

       ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
   จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
   กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดย
   วิธีอื่นและก าหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 

   ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ที่เปน็การประชุมผ่านส่ือเล็กทรอนิกส์ 
   รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษทัอาจจัดสง่หนังสือเชิญประชุม
   และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์แทนก็ได้ ในการ
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   นี้ผู้มีหน้าที่จดัการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 
   ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

   ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้
   ประธานกรรมการก าหนดวันนดัประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
   เช่นว่านั้น 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอ้บังคบับรษิทัข้างตน้ 

การลงมต ิ  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในส่ี (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

 ทั้งนี้   หากผู้ถือหุน้ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุคลอืน่หรือ
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7)   เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8)    และเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยูข่องบริษทั  

บริษทัฯ   จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 9.00 น.      ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563   และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิ่งขึ้น 
โปรดน าเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย   6  และ  8 (ถ้าม)ี   มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวันประชุม
ด้วย 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมปีระเด็นค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข  0-2992-6870 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
     
 
       ขอแสดงความนับถือ 

      
     (นายเอกมินทร ์งานทว)ี 
                 กรรมการ 
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รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ประชุม วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   
สถานที่ประชุม ห้อง ดุสิตา ช้ัน 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลคคูต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย จ านวนหุ้น   37,045,200 หุ้น  
  ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 27 ราย จ านวนหุ้น   95,427,320 หุ้น    

รวม   42 ราย จ านวนหุ้น 132,472,520 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 49.06 

กรรมการบรษิัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 คน คือ 

   1. นายสุริย ์ บัวคอม  ประธานกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ 
     กรรมการอิสระ 
   2. นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   3. นายเฉลียว  พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  4. นายเอกมินทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
   5. นายสุวัฒน์  จิตตมัย  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   6. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา  กรรมการ 
   7. นายธนพงษ ์ ภูคาสวรรค์ กรรมการ 
   8. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   9. นายสรรัฐ   งานทว ี  กรรมการและกรรมการอ านวยการฝ่ายการตลาด 
 10. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
   1. นายสุชาต ิ แก้วไพฑูรย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย 
   2. นายสุชาติ  เตชะเทียมจันทร ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
   3. นายพัฒนา สุขเกษม  ผู้จัดการโรงงาน 
   4. นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
  - นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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หมายเหตุ  : บริษทัฯไดเ้ปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จ านวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจง้ว่ามีผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเปน็ 
24,074,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 25 ราย คิดเป็น 95,427,210 หุ้น รวมทั้งส้ิน 35 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้
ทั้งส้ิน 119,501,710 หุ้น จากจ านวนหุ้นของบรษิัททั้งส้ินจ านวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.26 เกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองคป์ระชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน ใหท้ี่ประชุมทราบดงันี้ 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

- ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุน้จะไดร้ับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมคีะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ม ี หรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบ
ฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึง่หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะลงคะแนน
เสยีง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอใหท้ าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่
เจ้าหน้าที่จะไปรบับัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

1. บริษทัฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง 

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯจะน าบัตรลงคะแนนทีผู่้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจ านวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

3. บริษทัฯค านวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯจะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน 

4. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉนัทะแล้ว ผู้รบัมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษทัฯไดท้ าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุน้ก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

5. บริษทัฯ จะแสดงผลการนบัคะแนนเสียงให้ทีป่ระชุมรับทราบ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหุน้ของผู้ถือหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงบริษทัฯ ได้จัดให้มคีนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบญัชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จ ากัด   

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะประสงคจ์ะแสดงความคิดเหน็ หรือซักถามเพิ่มเติม
ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนญุาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะใหท้ี่
ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง 

ในกรณีที่ความคดิเห็นหรือค าถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอืน่ๆ 

นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครัง้นี ้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งค าถามเกี่ยวกับบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี ้

 เมื่อผู้ถือหุ้นรบัทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ได้กล่าวแนะน า
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม และไดเ้ชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอืหุ้นทุก
ท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายเอกมินทร์ งานทวี  เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 

          ผู้ด าเนนิการประชุม ได้เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
ที่ได้จดัขึน้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบรษิทัฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชญิประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

 จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ ผู้ด าเนินการประชุมฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พจิารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 128,651,620 100.00 
ไม่เห็นด้วย                   0 -    
งดออกเสียง                   0 - 
บัตรเสีย                    0 -   

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ส าหรับปี 2561 

ผู้ด าเนนิการประชุมได้กล่าวในทีป่ระชุมว่ารายละเอียดผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปซ่ึีงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

รายได้ 
บริษทัฯมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อืน่

จ านวน 72.82 ล้านบาท   
รายได้จากการขาย ในป ี 2561 จ านวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

28.54 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก
ปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดบิปรบัตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วน
การขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจ านวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 588.26 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิเพิ่มขึน้  
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจ านวนรวม 171.92 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษทัฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน 

ก าไร 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 152.29 ล้านบาท ลดลง 55.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีกอ่น 

หรือลดลงร้อยละ 4.80 และบรษิทัฯ มีก าไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน 
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ทั้งนี้ สาเหตุทีใ่นปี 2561 บริษทัฯ ไม่มคี่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เนื่องจากบรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางภาษีจากการ
จ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด ซ่ึงเป็น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจา้หนี้ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560  

ฐานะการเงิน 
ณ ส้ินปี 2561  บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สนิรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 

1,614.17 ล้านบาท 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น 
ในส่วนของการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น บริษัทฯยังไม่ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้า

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้
จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกตใินการด าเนนิธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่รษิัทก าหนด  เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส” ซ่ึงในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทุจรติ (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือการกระท าที่มีผลในทางลบกับช่ือเสยีงของบริษทัฯแต่
อย่างใด 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น: บริษทัฯ มีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นหรือไม ่

ผู้บริหาร: บริษทัฯ มีความตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์ แต่ในขณะนี้ต้องขอเวลาในการเตรียม
ความพร้อมก่อน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าทีป่ระชุมฯ
ได้รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษทัส าหรับปี 2561 แล้ว 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 

ผู้ด าเนนิการประชุม ได้เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทั ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงงบการเงนิดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงนิปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ที่จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ลา้นบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 791.72  ล้านบาท บรษิัทฯ มีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทนุ 

ในป ี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย 2,397.55 ล้านบาท  ตน้ทุนขาย 2,245.26 ล้านบาท ก าไรขั้นตน้ 
152.29 ล้านบาท  รายได้อื่น จ านวน 72.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จ านวน 
171.92 ล้านบาท  โดยมีก าไรสุทธิ จ านวน 48.99 ล้านบาท  หรือคดิเปน็ก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.18 บาท 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

ผู้ถือหุ้น : อยากให้อธิบายเรื่องเงินให้กู้ยืม จ านวน 900 ล้านบาททีผู่้สอบบัญชีมีการ
แสดงความเหน็อย่างมีเงื่อนไข 

ผู้บริหาร : ส าหรับเงนิให้กู้ยืมดงักล่าว บริษทัฯ ได้โอนขายสิทธิในหนีเ้งินใหกู้้ยืมบริษทั 
ไทยลาวลิกไนท์ จ ากัด ให้กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอทส์ จ ากัด ซ่ึงผู้สอบ
บัญชีไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าบริษทัฯ กับ บรษิัท เควินแอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด เปน็บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัหรือไม่ จึงแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข ซ่ึง
ผู้บริหารของบริษทัได้ชี้แจงต่อผูส้อบบัญชีแล้วว่าบริษัทไม่มคีวามสัมพันธ์
ใดๆ กับ บรษิัท เควินแอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

ผู้ถือหุ้น : ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทัฯ และ บริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ว่ามี
การขายสินค้าและท าธุรกิจร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ผู้บริหาร : บริษทัฯ และบริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันไม่ว่า
จะเป็นด้านผู้ถือหุน้และผูบ้ริหาร 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงไดเ้สนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0   - 
งดออกเสียง                0   -   
บัตรเสีย                 0   -   

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

ผู้ด าเนนิการประชุมเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนั
ผล ส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เพื่อปฏบิัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษทัฯข้อ 33 ซ่ึงระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าป ี หักด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไมน่้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”  

- ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 48.99 ล้านบาท  ฝ่ายบริหารจึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท  

- ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงนิส ารองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทัและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจ าเปน็อื่นๆในอนาคต  

- ในรอบบัญชีปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเปน็เงินส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 
47.89 ล้านบาท จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปนัผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าป ี
2561 ให้แก่ผู้ถือหุน้เปน็เงนิหุน้ละ 0.219 บาท ปัจจุบนับรษิัทมทีนุช าระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น 59.13 ล้านบาท คิดเปน็สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 120.87 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของก าไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท   
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- บริษทัฯก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปนัผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จงึได้เสนอใหท้ี่ประชมุฯ 
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.10 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล 0.219 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท จากผลการด าเนนิงานปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0    - 
งดออกเสียง                0    - 
บัตรเสีย                 0    -   

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อบังคับของบริษทัขอ้ที่ 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปทีุกครั้ง  ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งตามจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) เปน็อัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีครั้งนี้  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน  4 ท่าน ดังนี ้

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

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการบรษิัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง   

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณุสมบัติ
ของกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั  
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ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษทัในช่วงทีผ่่านมา       เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบรษิทัในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

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

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเหน็  ผู้ด าเนนิการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 4 ท่าน  กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบรษิัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเปน็
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 5.1)  นายเอกมินทร์ งานทวี 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,715,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0   - 
งดออกเสียง       297,500  - 
บัตรเสีย                  0  -   

5.2)  นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                0   - 
งดออกเสียง                0   - 
บัตรเสีย                 0   -   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



19
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 

10 

 5.3)  นายสรรัฐ งานทวี 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,962,020 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง         50,500    - 
บัตรเสีย                  0    -   

  

 5.4)  นายเฉลียว พลวิเศษ  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,012,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0   - 
งดออกเสียง                 0   - 
บัตรเสีย                  0   -   

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ผู้ด าเนนิการประชุมได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 เท่ากับปทีี่ผ่านมา ดังนี ้

  ค่าตอบแทนกรรมการ 

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครัง้ 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,472,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง                 0    - 
บัตรเสีย                  0    -   

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ผู้ด าเนนิการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 
2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเห็นว่า  บริษัท เอเอสวี 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด   เปน็บริษทัที่มคีวามน่าเชื่อถือ   มีความเป็นอิสระ และไดเ้สนอค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให ้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2109 หรือ 
(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงนิของบรษิัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561) 

2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ 
      (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัทในปี 2552 และปี 2554-2558) 
3. นายประสิทธ์ิพร เกษามา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 
4. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) 

แห่งบรษิัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
เป็นจ านวน 1,070,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561   โดยบริษัทฯไม่มีการรบั
บริการอื่นๆจากส านักงานสอบบญัชี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบคุคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิัท 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  ผู้ด าเนนิการประชุมฯ จงึได้เสนอให้ทีป่ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนมุัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีส าหรับปี 2562 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนาย
ประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษทัประจ าปี 2562 และอนุมตคิ่าสอบบัญชีเป็นจ านวน 1,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 132,472,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย                 0    - 
งดออกเสียง                 0    - 
บัตรเสีย                  0    -   

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ผู้ด าเนนิการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ได้ด าเนนิการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปดิโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น :     ปี 2561 ยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้น ท าไมผลก าไรจึงน้อยกว่าปี 2560  

ผู้บริหาร: เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2561 มีความผันผวนมาก และการแข่งขันด้านราคามีอย่าง
ต่อเนื่องและค่อนข้างจะรุนแรงเพราะความต้องการสินค้าส าเร็จรปูยังต่ ากว่าก าลังผลิต
รวมของตลาดมาก ท าใหบ้รษิัทไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิ
ที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้ก าไรของบรษิัทน้อยกว่าปีก่อน 
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ผู้ถือหุ้น :    อยากทราบการผลิตของบรษิัทเมือ่เปรียบเทียบกับก าลังการผลิตของบริษทัในปี 2561 

ผู้บริหาร: ในปี 2561 บรษิัทมีผลผลิตและขายประมาณ เดือนละ 7,000 ตนัคดิเปน็ 80% ของก าลัง
การผลิตของบริษทั   

ผู้ถือหุ้น:  ยอดขายของบริษทัเพิ่มขึ้น แตร่าคาหุ้นของบรษิัทไมค่่อยดีตลอดสามปีที่ผ่านมา อยาก
ทราบว่าบริษทัมีโครงการใหม่ๆ  ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

ผู้บริหาร: ช่วง 2 – 3 ปทีี่ผ่านมา สัดส่วนการขายของบริษทัเพิ่มขึน้ค่อนข้างมากกว่าตอนที่บริษทั
ยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึงแมว่้าปีนี้อัตราก าไรขั้นต้นจะลดลง แต่สาเหตุหลักมาจาก
ราคาขายที่มีการแข่งขันรนุแรงท าให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ และจากราคาวัตถุดิบที่
ผันผวนก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ปจัจุบันนี้โครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ได้เคยขออนุมตัิ
ไว้ได้ทดรองผลิตซึ่งได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ  และบริษทัไดห้าตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าไว้
เพื่อรองรับแล้ว ซ่ึงในปี 2562 นีบ้ริษทัมีแผนที่จะพัฒนาให้มีอัตราก าไรขั้นต้นให้ดีขึน้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถเดินได้เร็วขึน้ 10-15% 

ผู้ถือหุ้น:   เงินฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อก าหนดในการใช้ประมาณ 400 ล้าน บริษทัมีวิธีบริหาร
อย่างไร 

ผู้บริหาร :  เป็นเงินที่บรษิัทมีไว้ส าหรับการใช้ค้ าประกนัวงเงิน L/C และทรสัต์รีซีท ซ่ึงบริษัทไม ่         
  สามารถน าไปลงทุนอย่างอื่นได ้

ผู้ถือหุ้น:    เงินฝากสถาบันการเงนิที่มขี้อจ ากัดในการใช้สามารถจ่ายปันผลไดห้รือไม่ 

ผู้บริหาร: บริษทัฯ ไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได้ 

ผู้ถือหุ้น: ปี 2561 เงินฝากสถาบันการเงนิทีม่ีข้อจ ากัดในการใช้ลดลงเนื่องจากอะไร 

ผู้บริหาร: ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการค้ าประกันให้สอดคล้องกับสถานะภาพและผล
ประกอบการณ์ของบรษิัท 

คุณเอกมินทร์ งานทวี แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก 
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 42 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06  

ปิดประชุมเวลาประมาณ  11.45 น.    

                    
                                   

ลงช่ือ  ประธานทีป่ระชุม 
    (นายสุริย์ บัวคอม) 
                
                      
ลงช่ือ                    ผู้บันทึกการประชุม 
            (นายสุวิทย์   อภิชัยดิษฐ)์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายสุริย์ บัวคอม 
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
75 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
กำรศึกษำ - บริหำรธรุกิจมหำบัณฑิต   

  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- เศรษฐศำสตรบ์ัณทิต  
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร - Directors Certification Program(DCP)  
- Directors Accreditation Program (DAP) 
- Finance for Non-Finance Director(FN) 
- The Role of Chairman Program(RCP) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัด 
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส ์
นิติบุคคลอื่น 
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank 
- ที่ปรึกษำ บรษิัท ไวส์ซอฟท์ จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 

จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรอืที่ปรึกษำที่ได้รบัเงินเดือนประจ ำ 

ไม่เป็น 

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่องบรษิัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ  
  
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายประดิษฐ์  วุฒิภาพรกุล 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
63 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007%  
กำรศึกษำ ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
2541 - ปัจจุบัน ทนำยควำม บรษิัท งำนทวีพี่น้อง 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1  ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

ไม่เป็น 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
36 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 3,360,800 หุ้น คิดเป็น 1.24%  
กำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  มหำวทยำลัยธรรมศำสตร ์

ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
ปริญญำตรี สำขำวิศวเครื่องกล   Asian University    

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ไม่ม-ี   
นิติบุคคลอื่น 
2550 - ปัจจุบัน  กรรมกำรผู้จัดกำร บรษิัท ด-ีซีอีเอ็ม จ ำกัด 
2554 - ปัจจุบัน  ผูจ้ัดกำรส่วนวิศวกรรม บริษทั เอส. พี. เค คอน     
                     สตรั๊คชั่น จ ำกดั 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง
บริษัท 

ไม่เป็น 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ 
  

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
76 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 890,000 หุ้น คิดเป็น 0.33%  
กำรศึกษำ - ปริญญำตรี สำขำบรหิำรธรุกิจ 

  Emporia State University , USA    
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
- กรรมกำร  
2554 - ปัจจุบัน บริษัท แอปริคอท แมเนจเม้นท์  
2548 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยลำวลกิไนท์ จ ำกัด   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 26 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่องบรษิัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
  

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นางทิพชญาณ์  สุตตปัญญา 
- 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
61 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
กำรศึกษำ - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

- ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

2550 - 2558  รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซอร์คิทอีเล็ค  
                   โทรนิคส์อินดสัตรสี์ 
นิติบุคคลอื่น 
2558 - 2560 ผู้พิพำษำสมทบในศำลแรงงำนภำค 1   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ไม่ม ี
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร - ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่องบรษิัท ไม่เป็น 
เป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรอืที่ปรึกษำที่ได้รบัเงินเดือนประจ ำ 

ไม่เป็น 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
  

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ 
อำย ุ
สัญชำต ิ

นายยงยุทธ  บุญม ี
- 
กรรมกำร 
60 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 3,728,600 หุ้น คิดเป็น 1.38% 
กำรศึกษำ - ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

2562  ผูอ้ ำนวยกำร่าำยอำวุโสบรหิำรส ำนักงำนเขต     
         สุพรรณบุรี  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
นิติบุคคลอื่น 
-ไม่ม-ี   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ไม่ม ี
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร -  ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้รำยใหญข่องบรษิัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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คคุณุณสสมมบบัตัติขิขอองงกกรรรรมมกกาารรออิสิสรระะ  
บบรริษิษัทัท  ไไททยยไไววรร์โ์โพพรรดดัคัคทท์ ์ จจ  าากกัดัด((มมหหาาขขนน))  

 

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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ขข้อ้อบบังังคคับับขขอองงบบรริษิษัทัทใในนสส่ว่วนนททีี่เ่เกกีี่ย่ยววกกับับกกาารรปปรระะชชุมุมผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้น  
 

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 

 



33
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ววิธิธีกีกาารรลลงงททะะเเบบียียนน  หหลลักักฐฐาานนแแสสดดงงสสิทิทธธิเิเขข้า้ารร่ว่วมมปปรระะชชุมุม  กกาารรมมออบบฉฉันันททะะ  แแลละะ
กกาารรออออกกเเสสียียงงลลงงคคะะแแนนนน  

 

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 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

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 



36
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รราายยลละะเเออียียดดกกรรรรมมกกาารรออิสิสรระะซซึึ่ง่งผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นสสาามมาารรถถมมออบบฉฉันันททะะใใหห้เ้เปป็น็นผผูู้แ้แททนนใในน
กกาารรปปรระะชชุมุม  

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายสุริย์ บัวคอม 
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
75 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 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2563) 
 



37
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รราายยลละะเเออียียดดกกรรรรมมกกาารรออิสิสรระะซซึึ่ง่งผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นสสาามมาารรถถมมออบบฉฉันันททะะใใหห้เ้เปป็น็นผผูู้แ้แททนนใในน
กกาารรปปรระะชชุมุม  

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายชลิต สถิตย์ทอง 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
69 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 ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครัง้ 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้ 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2563) 
หมำยหตุ : นำยชลิต สถิตยท์อง ได้รบัแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่  
              วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562 



38
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รราายยลละะเเออียียดดกกรรรรมมกกาารรออิสิสรระะซซึึ่ง่งผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นสสาามมาารรถถมมออบบฉฉันันททะะใใหห้เ้เปป็น็นผผูู้แ้แททนนใในน
กกาารรปปรระะชชุมุม  

 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำย ุ
สัญชำต ิ
ที่อยู่ตดิต่อ 

นายเฉลียว พลวิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
71 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 ศำลยุตธิรรม 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปทีี่ผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครัง้ 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้ 

ต ำแหน่งในกิจกำรที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบรษิัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผดิกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งน้ี ไม่ม(ียกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2563) 
หมำยหตุ : นำยเฉลียว พลวิเศษ ได้รบัแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่  

        วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562 



39
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

แแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะ  แแบบบบ  กก..    
((แแบบบบททัั่ว่วไไปปซซึึ่ง่งเเปป็น็นแแบบบบททีี่ง่ง่า่ายยไไมม่ซ่ซับับซซ้อ้อนน))  

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

  

  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 2563  
ในวันที่  27  เมษายน 2563  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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แแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะแแบบบบ  ขข..  
((แแบบบบททีี่ก่ก  ำำหหนนดดรรำำยยกกำำรรตต่ำ่ำงงๆๆททีี่จ่จะะมมออบบฉฉันันททะะททีี่ล่ละะเเออียียดดชชัดัดเเจจนนตตำำยยตตัวัว))  

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

 

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 2563  
ในวันที่  27 เมษายน 2563 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

  
 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป ์

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
       (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

 วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

   1. นายสุริย์  บัวคอม 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
   2. นายประดิษฐ์  วุฒิภาพรกุล 
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   3. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   4. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

  และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่  
   1. นางทิพชญาณ์  สุตตปัญญา 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
   2. นายยงยุทธ  บุญมี 
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
    

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงข้อบังคับบริษัท ดังนี้ 

1.   ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
        เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

2.    ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

3.  ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 
 

(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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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
ใใบบปปรระะจจ  ำำตต่อ่อแแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะแแบบบบ  ขข  

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ของ 

บริษัท  ไทยไวร์โพรดัคท์  จ ากัด (มหาชน ) ในวันที่  27  เมษายน  2563  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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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

  

แแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะ  แแบบบบ  คค..  
  ((แแบบบบททีี่ใ่ใชช้เ้เฉฉพพาาะะกกรรณณีผีผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นเเปป็น็นผผูู้ล้ลงงททุนุนตต่า่างงปปรระะเเททศศแแลละะแแตต่ง่งตตัั้ง้งใใหห้้  
คคัสัสโโตตเเดดียียนน  ((CCuussttooddiiaann))  ใในนปปรระะเเททศศไไททยยเเปป็น็นผผูู้ร้รับับฝฝาากกแแลละะดดูแูแลลหหุุ้น้น))  

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

 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 2563  
ในวันที่  27  เมษายน 2563 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

  

แแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะ  แแบบบบ  คค..  
  ((แแบบบบททีี่ใ่ใชช้เ้เฉฉพพาาะะกกรรณณีผีผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นเเปป็น็นผผูู้ล้ลงงททุนุนตต่า่างงปปรระะเเททศศแแลละะแแตต่ง่งตตัั้ง้งใใหห้้  
คคัสัสโโตตเเดดียียนน  ((CCuussttooddiiaann))  ใในนปปรระะเเททศศไไททยยเเปป็น็นผผูู้ร้รับับฝฝาากกแแลละะดดูแูแลลหหุุ้น้น))  

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

 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 2563  
ในวันที่  27  เมษายน 2563 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 
  (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 
   (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. นายสุริย์  บัวคอม 
   เห็นด้วย...............เสียง   ไม่เห็นด้วย.................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
   2. นายประดิษฐ์  วุฒิภาพรกุล 
    เห็นด้วย...............เสียง   ไม่เห็นด้วย.................เสียง   งดออกเสียง................เสียง 
   3. นายเจนวิชช์  เหลืองเจริญกิจ 
   เห็นด้วย...............เสียง  ไม่เห็นด้วย.................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
   4. นายฉัตรชัย  ศิริวัฒนา 
                เห็นด้วย...............เสียง  ไม่เห็นด้วย.................เสียง      งดออกเสียง................เสียง 

 และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
   1. นางทิพชญาณ์  สุตตปัญญา 
   เห็นด้วย...............เสียง   ไม่เห็นด้วย.................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
   2. นายยงยุทธ  บุญมี 
   เห็นด้วย...............เสียง    ไม่เห็นด้วย.................เสียง   งดออกเสียง................เสียง
  
   วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 
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 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง  
     
    วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ปล่ียนแปลงข้อบังคับบริษัท ดังนี้ 

1.  ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 

2. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 

3. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย.....................เสียง   ไม่เห็นด้วย.....................เสียง   งดออกเสียง...................เสียง 

 
  
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 
 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

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

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

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

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

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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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ใใบบปปรระะจจ  าาตต่อ่อแแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะแแบบบบ  คค..  
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันที่  27

เมษายน 2563  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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ใใบบปปรระะจจ  าาตต่อ่อแแบบบบหหนนังังสสือือมมออบบฉฉันันททะะแแบบบบ  คค..  
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวันที่  27

เมษายน 2563  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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โทรสาร 0-3868-4614

สำานักงานใหญ่
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