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วันที่ 27 มีนาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุน้ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562
3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น
กรรมการ และกรรมการใหม่
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่แสดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมูท่ ี่
8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสาเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้
ในรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนและเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจาปีหมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
ในปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 18.42 ล้านบาท และสารองตามกฎหมายของบริษทั มีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 3

ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจาเป็นอื่นๆในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายแล้วจานวน
18.42 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น
เงินหุน้ ละ 0.074 บาท จากกาไรสะสมของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทมีทุนชาระแล้ว 270,000,000 หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจานวน 19.98 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวผู้ถือหุน้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2561 ในอัตรา 0.219 บาทต่อหุ้น จานวนเงินรวมทัง้ สิ้น
59.13 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มสี ิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.074 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามจานวนหนึง่ ในสาม(1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้งหมด
4 ท่าน ได้แก่
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
กรรมการ
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

4 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ประกอบกับคุณสมบัตดิ ้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั
ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังนี้
1. นายสุริย์ บัวคอม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
กรรมการ
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมการ
และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน
1. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
2. นายยงยุทธ บุญมี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ เป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมเลือกตัง้
กรรมการรายเดิมซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั
ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน
รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความ
เหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ประกอบด้วย 1)
ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2562
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(1) นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
หรือ
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
หรือ
(3) นายพรชัย กิตติปํญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ
บริษทั ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ฯไม่
มีบริษทั ย่อย
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็นจานวน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่
ผ่านมามีดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าบริการอื่น
รวม

ปี 2563

ปี 2562

1,350,000

1,070,000

-

-

1,350,000

1,070,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท บัญชี
กิจ จากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ ให้
(1) นายเทวา ดาแดง
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี
(3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นจานวน
1,350,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากข้อบังคับบริษัทบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษทั ข้อ8, ข้อ 18 และข้อ 19 ดังนี้
ข้อ 8 เดิม
ใหม่

ห้ามมิให้บริษทั เป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจานาหุ้นของบริษัทเอง
ห้ามมิให้บริษทั เป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจานาหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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1. บริษทั อาจซื้อหุน้ คืนจากผู้ถือหุน้ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิใน
การรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษทั อาจซื้อหุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมี
กาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทั
ประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนชาระแล้ว
ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุน้ คืนดังกล่าว
หุ้นทีบ่ ริษทั ถือไม่นบั เป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจาหน่ายหุ้นทีบ่ ริษัท
ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่บริษัทไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีการตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนทีจ่ าหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นทีซ่ ื้อคืน รวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซื้อ
หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นทีซ่ ื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น
คืนดังกล่าวและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกาหนด
ข้อ 18 เดิม ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในทีป่ ระชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อชีข้ าด
ใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
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เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในทีป่ ระชุมออกเสียงหนึ่งเพื่อชีข้ าด
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้กรรมการ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่
ในทีป่ ระชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย
ขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี
ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็น
องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 19 เดิม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดย
วิธีอื่นและกาหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษทั อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการ
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นี้ผู้มีหน้าที่จดั การประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
เช่นว่านั้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษทั ข้างต้น
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยูข่ องบริษทั
บริษทั ฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดนาเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วย
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2992-6870
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
สถานที่ประชุม ห้อง ดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
15 ราย จานวนหุ้น 37,045,200 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 27 ราย จานวนหุ้น 95,427,320 หุ้น
รวม
42 ราย จานวนหุ้น 132,472,520 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 49.06
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน ของจานวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คือ
1. นายสุริย์

2. นายชลิต
3. นายเฉลียว
4. นายเอกมินทร์
5. นายสุวัฒน์
6. นายฉัตรชัย
7. นายธนพงษ์
8. นายพันธุม
9. นายสรรัฐ
10. นายเจนวิชช์
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. นายสุชาติ
3. นายพัฒนา
4. นายสุวิทย์

บัวคอม

สถิตย์ทอง
พลวิเศษ
งานทวี
จิตตมัย
ศิริวัฒนา
ภูคาสวรรค์
พันธุมจินดา
งานทวี
เหลืองเจริญกิจ

ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการอานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการ

แก้วไพฑูรย์
เตชะเทียมจันทร์
สุขเกษม
อภิชัยดิษฐ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
- นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
1
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หมายเหตุ : บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็น
24,074,500 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 25 ราย คิดเป็น 95,427,210 หุ้น รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้
ทั้งสิ้น 119,501,710 หุ้น จากจานวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจานวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.26 เกิน 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีการลงคะแนนเสียง
-

ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุน้ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ได้รบั มอบ
ฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

-

การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนน
เสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่
เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. บริษทั ฯใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษทั ฯจะนาบัตรลงคะแนนทีผ่ ู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษทั ฯคานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะไม่นาคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รบั มอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจาก
บริษทั ฯได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุน้ กาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษทั ฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุมรับทราบ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหุน้ ของผู้ถือหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ
2
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เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงบริษทั ฯ ได้จัดให้มคี นกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คือผู้สอบบัญชีจาก บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จากัด
ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม
ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะให้ที่
ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคาถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครัง้ นี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคาถามเกี่ยวกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อ
พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการ
ประชุมในครั้งนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ได้กล่าวแนะนา
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม
นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทาหน้าทีป่ ระธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอื หุ้นทุก
ท่านและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 โดยได้มอบหมายให้นายเอกมินทร์ งานทวี เป็นผู้ดาเนินการ
ประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ที่ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยบริษทั ฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พจิ ารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
128,651,620
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2561

ผู้ดาเนินการประชุมได้กล่าวในทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
รายได้
บริษทั ฯมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อนื่
จานวน 72.82 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2561 จานวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก
ปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึ้น ด้านสัดส่วน
การขาย มาจากการขายในประเทศร้อยละ 68.90 และส่งออกร้อยละ 31.10
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจานวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น 588.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิ เพิ่มขึน้
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจานวนรวม 171.92
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.95 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน
กาไร
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นจานวน 152.29 ล้านบาท ลดลง 55.89 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีกอ่ น
หรือลดลงร้อยละ 4.80 และบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.20 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน
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ทั้งนี้ สาเหตุทใี่ นปี 2561 บริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการ
จาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จากัด ซึ่งเป็น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,614.17 ล้านบาท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ในส่วนของการดาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้
จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่ ริษัทกาหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดทุจริต (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระทาผิดจริยธรรม หรือการกระทาที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษทั ฯแต่
อย่างใด
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น:

บริษทั ฯ มีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นหรือไม่

ผู้บริหาร:

บริษทั ฯ มีความตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์ แต่ในขณะนี้ต้องขอเวลาในการเตรียม
ความพร้อมก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าทีป่ ระชุมฯ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2561 แล้ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทั สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน
1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 791.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
ในปี 2561 บริษทั ฯมีรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2,245.26 ล้านบาท กาไรขั้นต้น
152.29 ล้านบาท รายได้อื่น จานวน 72.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จานวน
171.92 ล้านบาท โดยมีกาไรสุทธิ จานวน 48.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.18 บาท
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น :

อยากให้อธิบายเรื่องเงินให้กู้ยืม จานวน 900 ล้านบาททีผ่ ู้สอบบัญชีมีการ
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ผู้บริหาร :

สาหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว บริษทั ฯ ได้โอนขายสิทธิในหนีเ้ งินให้กู้ยืมบริษทั
ไทยลาวลิกไนท์ จากัด ให้กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอทส์ จากัด ซึ่งผู้สอบ
บัญชีไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าบริษทั ฯ กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอทส์
จากัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ จึงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่ง
ผู้บริหารของบริษทั ได้ชี้แจงต่อผูส้ อบบัญชีแล้วว่าบริษัทไม่มคี วามสัมพันธ์
ใดๆ กับ บริษัท เควินแอสโซซิเอทส์ จากัด

ผู้ถือหุ้น :

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และ บริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ จากัด ว่ามี
การขายสินค้าและทาธุรกิจร่วมกัน หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ผู้บริหาร :

บริษทั ฯ และบริษทั เควิน แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกันไม่ว่า
จะเป็นด้านผู้ถือหุน้ และผูบ้ ริหาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
132,012,520
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน
ผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

-

ในปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 48.99 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
จัดสรรผลกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1.10 ล้านบาท

-

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจาเป็นอื่นๆในอนาคต

-

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายแล้วจานวน
47.89 ล้านบาท จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ให้แก่ผู้ถือหุน้ เป็นเงินหุน้ ละ 0.219 บาท ปัจจุบนั บริษัทมีทนุ ชาระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินจานวนทัง้ สิ้น 59.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 120.87 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของกาไรสุทธิหลังการจัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
7
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-

บริษทั ฯกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1.10 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผล 0.219 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
132,012,520
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งตามจานวนหนึ่งในสาม(1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติทเี่ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
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ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษทั ในช่วงทีผ่ ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
2. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
3. นายสรรัฐ งานทวี
4. นายเฉลียว พลวิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบริษัทในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ดาเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1) นายเอกมินทร์ งานทวี
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
131,715,020
0
297,500
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.2) นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
132,012,520
0
0
0
9

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-
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5.3) นายสรรัฐ งานทวี
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
131,962,020
0
50,500
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.4) นายเฉลียว พลวิเศษ
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
132,012,520
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
-

เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
-

เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
132,472,520
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท เอเอสวี
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นบริษทั ที่มคี วามน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2551 ปี 2553 และปี 2559-2561)
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2552 และปี 2554-2558)
3. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
เป็นจานวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 จากปี 2561 โดยบริษัทฯไม่มีการรับ
บริการอื่นๆจากสานักงานสอบบัญชี
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2109 หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 หรือนาย
ประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9910 หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9760 แห่งบริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ประจาปี 2562 และอนุมติค่าสอบบัญชีเป็นจานวน 1,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

132,472,520
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :

ปี 2561 ยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มขึ้น ทาไมผลกาไรจึงน้อยกว่าปี 2560

ผู้บริหาร:

เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2561 มีความผันผวนมาก และการแข่งขันด้านราคามีอย่าง
ต่อเนื่องและค่อนข้างจะรุนแรงเพราะความต้องการสินค้าสาเร็จรูปยังต่ากว่ากาลังผลิต
รวมของตลาดมาก ทาให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิ
ที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้กาไรของบริษัทน้อยกว่าปีก่อน
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ผู้ถือหุ้น :

อยากทราบการผลิตของบริษัทเมือ่ เปรียบเทียบกับกาลังการผลิตของบริษทั ในปี 2561

ผู้บริหาร:

ในปี 2561 บริษัทมีผลผลิตและขายประมาณ เดือนละ 7,000 ตันคิดเป็น 80% ของกาลัง
การผลิตของบริษทั

ผู้ถือหุ้น:

ยอดขายของบริษทั เพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นของบริษัทไม่ค่อยดีตลอดสามปีที่ผ่านมา อยาก
ทราบว่าบริษทั มีโครงการใหม่ๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ผู้บริหาร:

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการขายของบริษทั เพิ่มขึน้ ค่อนข้างมากกว่าตอนที่บริษทั
ยังอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึงแม้ว่าปีนี้อัตรากาไรขั้นต้นจะลดลง แต่สาเหตุหลักมาจาก
ราคาขายที่มีการแข่งขันรุนแรงทาให้ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้ และจากราคาวัตถุดิบที่
ผันผวนก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ปัจจุบันนี้โครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ได้เคยขออนุมตั ิ
ไว้ได้ทดรองผลิตซึ่งได้ผลเป็นทีน่ ่าพอใจ และบริษทั ได้หาตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าไว้
เพื่อรองรับแล้ว ซึ่งในปี 2562 นีบ้ ริษทั มีแผนที่จะพัฒนาให้มีอัตรากาไรขั้นต้นให้ดีขนึ้
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิมให้สามารถเดินได้เร็วขึน้ 10-15%

ผู้ถือหุ้น:

เงินฝากสถาบันการเงินที่มขี ้อกาหนดในการใช้ประมาณ 400 ล้าน บริษทั มีวิธีบริหาร
อย่างไร

ผู้บริหาร:

เป็นเงินที่บริษัทมีไว้สาหรับการใช้ค้าประกันวงเงิน L/C และทรัสต์รีซีท ซึ่งบริษัทไม่
สามารถนาไปลงทุนอย่างอื่นได้

ผู้ถือหุ้น:

เงินฝากสถาบันการเงินที่มขี ้อจากัดในการใช้สามารถจ่ายปันผลได้หรือไม่

ผู้บริหาร:

บริษทั ฯ ไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้

ผู้ถือหุ้น:

ปี 2561 เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีข้อจากัดในการใช้ลดลงเนื่องจากอะไร

ผู้บริหาร:

ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการค้าประกันให้สอดคล้องกับสถานะภาพและผล
ประกอบการณ์ของบริษัท

คุณเอกมินทร์ งานทวี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 132,472,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.06
ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายสุริย์ บัวคอม)

(นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์)
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ประธานทีป่ ระชุม

ผู้บันทึกการประชุม

24 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายสุริย์ บัวคอม
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
75 ปี
ไทย
ไม่มี
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตร์บัณทิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- Directors Certification Program(DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Director(FN)
- The Role of Chairman Program(RCP)
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส์
นิติบุคคลอื่น
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank
- ที่ปรึกษำ บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
9 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

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

นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
กรรมกำร
กรรมกำร
63 ปี
ไทย
20,000 หุ้น คิดเป็น 0.007%
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2541 - ปัจจุบัน ทนำยควำม บริษัท งำนทวีพี่น้อง
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

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

นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
กรรมกำร
กรรมกำร
36 ปี
ไทย
3,360,800 หุ้น คิดเป็น 1.24%
ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มหำวทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ปริญญำตรี สำขำวิศวเครื่องกล Asian University
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
-ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด
2554 - ปัจจุบัน ผูจ้ ัดกำรส่วนวิศวกรรม บริษทั เอส. พี. เค คอน
สตรั๊คชั่น จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
กรรมกำร
กรรมกำร
76 ปี
ไทย
890,000 หุ้น คิดเป็น 0.33%
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
Emporia State University , USA
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
- กรรมกำร
2554 - ปัจจุบัน บริษัท แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2548 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยลำวลิกไนท์ จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
26 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

28 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำ
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
61 ปี
ไทย
ไม่มี
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2550 - 2558 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซอร์คิทอีเล็ค
โทรนิคส์อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2558 - 2560 ผู้พิพำษำสมทบในศำลแรงงำนภำค 1
ไม่มี
- ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายยงยุทธ บุญมี
กรรมกำร
60 ปี
ไทย
3,728,600 หุ้น คิดเป็น 1.38%
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2562 ผูอ้ ำนวยกำร่าำยอำวุโสบริหำรสำนักงำนเขต
สุพรรณบุรี ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
นิติบุคคลอื่น
-ไม่ม-ี
ไม่มี
- ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

30 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
คณ
ุ สมบต
ั ข
ิ องกรรมการอส
ิ ระ
บรษ
ิ ท
ั ไทยไวรโ์ พรดค
ั ท์ จากด
ั (มหาขน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาขน) ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับ
เงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษัท
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ทมี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ถอื หุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั
9. ไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ขอ
้ บงั คบ
ั ของบรษ
ิ ท
ั ในสว
่ นทเี่ กย
ี่ วกบ
ั การประชม
ุ ผถ
ู้ อ
ื หน
ุ้
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอื หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

ภายในสี่เดือนนับแต่วัน

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

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

บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีมอบฉันทะ
2

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

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

3

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)
-

ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน(Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้ าเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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ทั้งนี้ เอกสารที่มไิ ด้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
วิธีการมอบฉันทะ
วิธษีกัทารมอบฉั
ทะ งสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้
บริ
ฯได้จดั ทนาหนั
ตามที่กาหนดไว้
ในประกาศกรมพั
นาธุรนกิทะ
จการค้
า เรื3่อแบบ
ง กาหนดแบบหนั
งสือมอบฉั
นทะ(ฉบัค.บให้
ที่ ผ5)
บริษัทฯได้
จดั ทาหนังสือฒมอบฉั
จานวน
คือ แบบ ก. แบบ
ข. และแบบ
ู้ถือหุพ.ศ.2550
้นเลือกใช้
เป็
น
ดั
ง
นี
้
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เป็นดังนี้ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่ ่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถอื หุ้นทุกกรณี)
แบบ
าหนดรายการต่
่จะมอบฉั
แบบ ข.
ก. เป็
เป็นนแบบที
แบบทั่ก่วไปซึ
่งเป็นแบบทีาง่ งๆที
่าย ไม่
ซับซ้อนนทะที
(ใช้ไ่ลด้ะเอี
กับยผูดชั
้ถอื ดหุเจนตายตั
้นทุกกรณีว)
ด้สาหรั่กบาหนดรายการต่
ผู้ถอื หุ้นทุกกรณีางๆที
) ่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ข. (ใช้
เป็นไแบบที
แบบ ค. เป็
ผู้ถือหุ) ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน
(ใช้นไแบบที
ด้สาหรั่ใช้บเผูฉพาะกรณี
้ถอื หุ้นทุกกรณี
ลหุ้น
แบบ ค. (Custodian)
เป็นแบบที่ใช้เในประเทศไทยเป็
ฉพาะกรณีผู้ถือหุน้นผูเป็้รนับผูฝากและดู
้ลงทุนต่าแงประเทศและแต่
งตัง้ ให้คัสโตเดียน

้รับดฝากและดู
ลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไ(Custodian)
ม่สามารถเข้าในประเทศไทยเป็
ร่วมประชุมผู้ถือหุน้นผูได้
้วยตนเองแสามารถมอบฉั
นทะได้โดยดาเนินการดังนี้

ผู้ถือหุเลื้นอทีกใช้
่ไม่สหามารถเข้
าร่วนมประชุ
มผูน้ถแบบใดแบบหนึ
ือหุ้นได้ด้วยตนเอง
นการดังนี้ 20
1.
นังสือมอบฉั
ทะข้างต้
ง่ เพียสามารถมอบฉั
งแบบเดียวเท่านนัทะได้
้น พร้โดยด
อมติาเนิ
ดอากรแสตมป์
1. บาท
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20
2. มอบฉั
หรือเลือกมอบ
บาท นทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถอื หุ้น
นทะให้
กรรมการอิ
สระของบริ
ง่ โดยให้ระบุชื่อ พร้ของผู
อมรายละเอี
่ผู้ถอื
2. ฉัมอบฉั
นทะให้
บุคคลใดบุ
คคลหนึษ่งทั เพีฯคนใดคนหนึ
ยงรายเดียวตามความประสงค์
้ถอื หุ้น ยดของบุ
หรือคเลืคลที
อกมอบ
หุฉัน้นทะให้
ประสงค์
จะมอบฉัสนระของบริ
ทะ ให้เป็ษนทั ผูฯคนใดคนหนึ
้รับมอบฉันทะในการเข้
ร่วมประชุ
กรรมการอิ
ง่ โดยให้ราะบุ
ชื่อ พร้อมมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอื

นทะงแยกจ
ให้เป็านวนหุ
นผู้รับมอบฉั
นทะในการเข้
ทั้งนี้ หุ้นผูประสงค์
้ถือหุ้นไม่จสะมอบฉั
ามารถแบ่
้นโดยมอบฉั
นทะให้าผร่วู้รบัมประชุ
มอบฉัมนทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสี
้ถือสหุามารถแบ่
้นจะต้องมอบฉั
ทะเท่ากั้นบโดยมอบฉั
จานวนหุน้นทีทะให้
่ตนถืผอู้รอยู
่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉั
ทะเพียง
ทั้งยนีงได้
้ ผู้ถและผู
ือหุ้นไม่
งแยกจนานวนหุ
บั มอบฉั
นทะหลายคนเพื
่อแบ่นงแยกการ
บางส่
วนน้อยกว่
ไ่ ด้ เว้นนแต่
เป็นากัCustodian
ือหุอ้นอยูซึ่ง่ เป็โดยไม่
นผู้ลงทุ
นต่างประเทศและแต่
ลงคะแนนเสี
ยงได้าจานวนหุ
และผู้ถ้นือทีหุ่ต้นนถื
จะต้ออยู
องมอบฉั
ทะเท่
บจานวนหุน้ ทีที่ผ่ตู้ถนถื
สามารถจะมอบฉั
นทะเพีงตัยง้ง
ให้
เป็นวผูนน้้รับอฝากและดู
แลหุ้น้นทีตามหนั
งสือไ่ ด้มอบฉั
นทะแบบ
ค.
บางส่
ยกว่าจานวนหุ
่ตนถืออยู
เว้นแต่
เป็น Custodian
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้เป็นผู้รับการออกเสี
ฝากและดูแยลหุ
้น ตามหนังสือมอบฉั
งลงคะแนนในที
่ประชุนมทะแบบ
ผู้ถือหุ้นค.

การออกเสี
ยงลงคะแนนในที
ระชุมผู่ป้ถระชุ
ือหุม้นมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
ประธานที
่ประชุ
มหรือบุคคลที่ป่ประธานที
นับผลการลงคะแนนให้
ที่ปมระชุ
แนวทางดั
้
ประธานที่ประชุ
หรือมบุทราบ
คคลทีโดยมี
่ประธานที
่ประชุงมนีมอบหมาย
จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ ยโดยมี
แนวทางดั
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี
งในแต่
ละวาระ งนี้

1.
บคะแนน จะนับคะแนนเสี
วิธีปฏิการนั
บัติในการลงคะแนนเสี
ยงในแต่ยลงเฉพาะผู
ะวาระ ้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน
ละวาระเท่
้น โดยจะน
าคะแนนเสี
ยง ้ถไม่ือเหุห็้นนทีด้่ลวงคะแนนเสี
ย และงดออกเสี
กออกจากจยานวน
1. แต่
การนั
บคะแนนานัจะนั
บคะแนนเสี
ยงเฉพาะผู
ยง ไม่ยเห็งดันงด้กล่
วยาวหั
และงดออกเสี
ง ใน
เสี
ย
งทั
ง
้
หมดที
เ
่
ข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
และถื
อ
ว่
า
คะแนนเสี
ย
งส่
ว
นที
เ
่
หลื
อ
เป็
น
คะแนนเสี
ย
งที
ล
่
งมติ
เ
ห็
น
ด้วย
แต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวน
ตามข้
้นๆ ม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วย
เสียงทัอง้ เสนอในวาระนั
หมดที่เข้าร่วมประชุ
2. หากผู
ือหุ้น ไม่เห็นด้ว้นยๆ หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
ตามข้อ้ถเสนอในวาระนั
อเพือ่ ้ถให้
2. มืหากผู
ือหุเจ้้นาหน้
ไม่เาห็ทีน่รด้ับวไปนั
ย หรืบอคะแนน
งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
มือเพื่ปอ่ระชุ
ให้มเจ้ผูา้ถหน้
่รับไปนั
บคะแนน วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติของที
ือหุา้นทีจะต้
องประกอบด้

มติของที
หุ้นจะต้องประกอบด้
วยคะแนนเสี
งต่อไปนี
้
1.
กรณี่ปประชุ
กติมให้ผูถ้ถอื ือคะแนนเสี
ยงข้างมากของผู
้ถือหุ้นซึย่งงดั
มาประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
ยงเท่
ากัในห้ให้
ระธานในที
่ประชุ
มออกเสีย้ถงเพิ
อีกเสียงหนึ
ง่ เป็นเสียงชี
้ขาด
1. เสี
กรณี
ปกติ
ถอื ปคะแนนเสี
ยงข้
างมากของผู
ือหุม่้นขึซึ้น่งมาประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนน
2. กรณี
อ
น
่
ื
ๆซึ
ง
่
กฎหมายหรื
อ
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯก
าหนดไว้
แ
ตกต่
า
งจากกรณี
ป
กติ
มติ
ข
องที่ประชุม
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
่กฎหมายหรื
บของบริ
ฯกาหนดแตกต่
โดยประธานในที
มจะแจ้
ผู้ถมอื
2. จะเป็
กรณีอนื่นไปตามที
ๆซึ่งกฎหมายหรื
อข้ออบัข้องคับับงคัของบริ
ษัทษฯกัทาหนดไว้
างจากกรณีปกติ่ประชุมติ
ของทีงให้
่ประชุ
หุจะเป็
้นทราบก่
อนการลงคะแนนในแต่
งกล่ษาัทวฯกาหนด
ถ้ามีคะแนนเสี
ยงเท่ากันให้่ปประชุ
ระธานในที
่ประชุ
นไปตามที
่กฎหมายหรือข้อบัลงะวาระดั
คับของบริ
โดยประธานในที
มจะแจ้งให้
ผู้ถมอื
ออกเสี
ยงเพิอ่มนการลงคะแนนในแต่
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นลเสีะวาระดั
ยงชี้ขาดงกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
หุ้นทราบก่
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

36 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอย
ี ดกรรมการอส
ิ ระซงึ่ ผถ
ู้ อ
ื หน
ุ้ สามารถมอบฉน
ั ทะใหเ้ ปน
็ ผแ
ู้ ทนใน
การประชม
ุ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายสุริย์ บัวคอม
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
75 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตร์บัณทิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 37

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอย
ี ดกรรมการอส
ิ ระซงึ่ ผถ
ู้ อ
ื หน
ุ้ สามารถมอบฉน
ั ทะใหเ้ ปน
็ ผแ
ู้ ทนใน
การประชม
ุ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายชลิต สถิตย์ทอง
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
69 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสอำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เอเพ็กช์ดีเวลลอปเม้นท์
- ประธำนกรรมกำร
บริษัท เพลินจิตแคปปิตอล จำกัด
- ประธำนกรรมกำร
บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้
ไม่มี

ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563)
หมำยหตุ : นำยชลิต สถิตย์ทอง ได้รบั แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562

38 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
รายละเอย
ี ดกรรมการอส
ิ ระซงึ่ ผถ
ู้ อ
ื หน
ุ้ สามารถมอบฉน
ั ทะใหเ้ ปน
็ ผแ
ู้ ทนใน
การประชม
ุ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
71 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต ชั้น 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเออลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
12130
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสอำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ศำลยุตธิ รรม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้
ไม่มี

ไม่มี
ไม่ม(ี ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563)
หมำยหตุ : นำยเฉลียว พลวิเศษ ได้รบั แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่
วันที่ 18 กุมอำพันธ์ 2562
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะ แบบ ก.
(แบบทว
ั่ ไปซงึ่ เปน
็ แบบทงี่ า่ ยไมซ
่ บ
ั ซอ
้ น)
...............................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที่................................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิน้ รวม ……………..…….….………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...………..………… เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ…………….…………………..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่............................................
ถนน.........................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่............................................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ…...................ปี อยู่บ้านเลขที่...........................................
ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะแบบ ข.
(แบบทก
ี่ ำหนดรำยกำรตำ่ งๆทจ
ี่ ะมอบฉน
ั ทะทล
ี่ ะเอย
ี ดชด
ั เจนตำยตว
ั )
…………………………………………………………………….….
โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที่.........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุริย์ บัวคอม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่
1. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. นายยงยุทธ บุญมี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

42 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ดังนี้
1. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 8
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ………………….…………………..ผู้มอบฉันทะ
(……………………….………………)
ลงชื่อ…………………….………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….……………………)
ลงชื่อ……………….……………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….………………………)
ลงชื่อ…………….………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(………………….……………………)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
กิจการใดที
่ผู้รับานวนหุ
มอบฉัน้นทะกระท
าไปในการประชุ
มนั้น ให้
ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้ายได้
กระทาเองทุกประการ
แบ่งแยกจ
ให้ผู้รับมอบฉั
นทะหลายคนเพื
่อแยกการลงคะแนนเสี
งได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ใบประจำตอ
่ แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน ) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้วย
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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โปรดติด โปรดติด
อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
20 บาท 20 บาท
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.................................................................................................

ยนที่ …………….................................................................
เขียนที่ เขี…………….................................................................
วั
น
ที
.
่
....................เดื
อน............................................
พ.ศ. .............................
วันที.่ ....................เดือน............................................
พ.ศ. .............................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................
ญชาติ......................................................
(1) (1)
ข้าพเจ้า......................................................................................................................
สัญชาติ.สั.....................................................
้งสานัก่เลขที
งานอยู
่เลขที.่ .................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง......................................................................
ตั้งสานักตังานอยู
.่ .................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.......................................................
รหัสยไปรษณี
ย์..................................
้
อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี
์..................................
ในฐานะผูในฐานะผู
้
ประกอบธุ
ร
กิ
จ
เป็
น
ผู
ร
้
บ
ั
ฝากและดู
แ
ลหุ
น
้
(Custodian)
ให้
ก
บ
ั
..................................................................................................
ซึ
ง
่
เป็
น
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
ของ
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ.................................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ ของ
ษัท โไทยไวร์
ากัด (มหาชน)
อหุ้นจ้งานวนทั
้งสิ้นรวม...................................
หุ้น และออกเสี
ยงลงคะแนนได้
บริษัท บริไทยไวร์
พรดัคท์โพรดัจคากัท์ด จ(มหาชน)
โดยถือหุโดยถื
้นจานวนทั
สิ้นรวม...................................
หุ้น และออกเสี
ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ เท่ากับ
.........................................
.........................................
เสียง ดังเสี
นี้ ยง ดังนี้
้นสามัญ................................................หุ
้นออกเสียออกเสี
ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ..........................................เสี
หุ้นสามัญหุ................................................หุ
้น
งลงคะแนนได้
เท่ากับ..........................................เสี
ยง ยง
หุ
น
้
บุ
ร
ม
ิ
สิ
ท
ธิ
.
...........................................หุ
น
้
ออกเสี
ย
งลงคะแนนได้
เ
ท่
า
กั
บ
..........................................เสี
หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ยง
(2)
ขอมอบฉัขอมอบฉั
นทะให้ นทะให้
(1) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้า่....................................
นเลขที่....................................
(1) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้านเลขที
ถนน......................................................ต
าบล/แขวง.......................................................อ
าเภอ/เขต.......................................................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหั
ย์...........................
จังหวัด.......................................................รหั
สไปรษณีสยไปรษณี
์...........................
หรือ หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้า่....................................
นเลขที่....................................
(2) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้านเลขที
ถนน......................................................ต
าบล/แขวง.......................................................อ
าเภอ/เขต.......................................................................
ถนน......................................................ต
าบล/แขวง.......................................................อ
าเภอ/เขต.......................................................................
จั
ง
หวั
ด
.......................................................รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
.
..........................
หรื
อ
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้า่....................................
นเลขที่....................................
(3) .......................................................................................................อายุ
......................ปี
อยู่บ้านเลขที
ถนน......................................................ต
าบล/แขวง.......................................................อ
าเภอ/เขต.......................................................................
ถนน......................................................ต
าบล/แขวง.......................................................อ
าเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหั
ย์...........................
จังหวัด.......................................................รหั
สไปรษณีสยไปรษณี
์...........................
(2)

คนหนึ่งคนใดเพี
นผู้แทนของข้
เพื่อเข้มาและออกเสี
ประชุมและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
ือหุ้นาปีประจ
าปี 2563
คนหนึ่งคนใดเพี
ยงคนเดียยงคนเดี
วเป็นผูย้แวเป็
ทนของข้
าพเจ้าเพืา่อพเจ้
เข้าาประชุ
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
มสามัญผูม้ถสามั
ือหุญ
้น ผู้ถประจ
2563
ที่ 27 เมษายน
256310.00
เวลาน.10.00
ชั้น 5 โรงแรมเอเชี
ยแอร์
พอร์่ ท99/2
เลขทีหมู่ 99/2
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิ
คต าอาเภอลา
ในวันที่ ในวั
27 นเมษายน
2563 เวลา
ณ หัอน.งดุณสิตหัาอชังดุ้นส5ิตาโรงแรมเอเชี
ยแอร์พอร์
ท เลขที
่ที่ 8 ถนนพหลโยธิ
น ตาบลคูน คตตาบลคู
อาเภอล
กกาดปทุ
จังมหวัธานี
ดปทุ12130
มธานี หรื
12130
หรืงอเลืที่อจ่ นไปในวั
ะพึงเลื่อนไปในวั
เวลา และสถานที
ลูกกา จังลูหวั
อทีจ่ ะพึ
น เวลา นและสถานที
่อื่นด้วย ่อื่นด้วย
(3)

(3)
ข้าพเจ้าขอมอบฉั
ผู้รนับทะเข้
มอบฉัาร่นวทะเข้
าร่วมมประชุ
มและออกเสี
ข้าพเจ้าขอมอบฉั
นทะให้ผนู้รทะให้
ับมอบฉั
มประชุ
และออกเสี
ยงในครัง้ ยนีงในครั
้ ดังนี้ ง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจ
น้ ทั่ถ้งือหมดที
สิทยธิองลงคะแนนได้
อกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะตามจ
านวนหุน้ านวนหุ
ทั้งหมดที
และมี่ถสือิทและมี
ธิออกเสี
มอบฉันทะบางส่
มอบฉันทะบางส่
วน คือ วน คือ
้นสามัญ...........................................
ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ.............................
หุ้นสามัญหุ...........................................
หุ้น หุ้นออกเสียออกเสี
งลงคะแนนได้
เท่ากับ.............................
เสียง เสียง
ริมสิทธิ.์ .....................................
ยงลงคะแนนได้
เท่ากับ.............................
หุ้นบุริมสิหุท้นธิบุ.์ .....................................
หุ้น หุ้นออกเสียออกเสี
งลงคะแนนได้
เท่ากับ.............................
เสียง เสียง
อกเสียงลงคะแนนได้
ทั้งหมด.................................................
รวมสิทธิรวมสิ
ออกเสีทยธิองลงคะแนนได้
ทั้งหมด.................................................
เสียง เสียง

(4)

(4)
ข้าพเจ้าขอมอบฉั
ผู้รนับทะออกเสี
มอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
ข้าพเจ้าขอมอบฉั
นทะให้ผนู้รทะให้
ับมอบฉั
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
มครั้งนี้ ดัมงครันี้ ้งนี้ ดังนี้
่ 1 พิจบารณารั
บรองรายงานการประชุ
้ถือหุ้นาปีประจ
วาระที่ 1วาระที
พิจารณารั
รองรายงานการประชุ
มสามัญมผูสามั
้ถือหุญ้นผูประจ
2562าปี 2562
ให้ผู้รนับทะมี
มอบฉั
สิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ทุกประการตามที
่เห็นสมควร
(ก) ให้ผ(ก)ู้รับมอบฉั
สิทนธิทะมี
พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้
าได้าทพเจ้
ุกประการตามที
่เห็นสมควร
ให้ผู้รนับทะออกเสี
มอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
(ข) ให้ผ(ข)ู้รับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้
า ดัางพเจ้
นี้ า ดังนี้
เห็
น
ด้
ว
ย.....................เสี
ย
ง
ไม่
เ
ห็
น
ด้
ว
ย.....................เสี
ยง...................เสี
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง ยง งดออกเสีงดออกเสี
ยง...................เสี
ยง ยง

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุริย์ บัวคอม
เห็นด้วย...............เสียง
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
เห็นด้วย...............เสียง
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
เห็นด้วย...............เสียง
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
เห็นด้วย...............เสียง
และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่
1. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
เห็นด้วย...............เสียง
2. นายยงยุทธ บุญมี
เห็นด้วย...............เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง

46 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท 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
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่

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

ลงชื่อ..........................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอื หุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาตอ
่ แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 27
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
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