บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
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วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุน้ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563
3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น
กรรมการ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียง
ลงคะแนน
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่แสดงสถานทีป่ ระชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2
หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสาเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
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บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้
ในรายงานประจาปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่
แสดงไว้ในรายงานประจาปีหมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

2 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจานวน 12.86 ล้านบาท และสารองตามกฎหมายของบริษัทมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
อีก
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจาเป็นอื่นๆในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงิ นสารองตามกฎหมายแล้ว
จานวน 12.86 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้งหมด
5 ท่าน ได้แก่
1. นายชลิต สถิตย์ทอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
5. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ) ได้พิจารณา
คุ ณสมบั ติ ข องกรรมการบริ ษั ท และกรรมการอิ สระ โดยพิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ ที่ เ หมาะสมกับ การ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรเสนอให้พิจารณา

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 3

เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท
ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชลิต สถิตย์ทอง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมการ
5. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการ
กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ) ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็น ผู้มีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการรายเดิมซึ่งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท
ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครัง้
- บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ประกอบด้วย 1)
ค่าเบี้ยประชุม และ 2) บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2563
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั สาหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษทั บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(1) นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
หรือ
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
หรือ
(3) นายพรชัย กิตติปํญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ
บริษทั ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ฯไม่
มีบริษทั ย่อย
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2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็นจานวน 1,350,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่
ผ่านมามีดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าบริการอื่น
รวม

ปี 2564

ปี 2563

1,350,000

1,350,000

-

-

1,350,000

1,350,000

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 2564 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นจานวน
1,350,000 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

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
2564 และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดนาเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 8 (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วย
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2520-3866
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
สถานที่ประชุม

บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนนไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
รวม
คิดเป็นร้อยละ 46.26

10 ราย จานวนหุ้น 28,252,457 หุ้น
34 ราย จานวนหุ้น 96,657,490 หุ้น
44 ราย จานวนหุ้น 124,909,947 หุ้น

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 6 คน ของจานวนกรรมการทัง้ หมด 11 คน คือ
1. นายเอกมินทร์
2. นายสุวัฒน์
3. นายธนพงษ์
4. นายพันธุม

งานทวี
จิตตมัย
ภูคาสวรรค์
พันธุมจินดา

5. นายสรรัฐ
งานทวี
6. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการอานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุชาติ
2. นายสุชาติ
3. นายพัฒนา
4. นายสุวิทย์

แก้วไพฑูรย์
เตชะเทียมจันทร์
สุขเกษม
อภิชัยดิษฐ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น.
ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็น
22,040,400 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 33 ราย คิดเป็น 94,822,490 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันได้
ทั้งสิ้น 116,862,890 หุ้น จากจานวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจานวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.28 เกิน 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
ให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
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 ฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนาบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” มาหักออกจากจานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. บริษทั ฯ คานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือ
มอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษทั ฯ
ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุน้ กาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
5. บริษทั ฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ทปี่ ระชุมรับทราบ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง พร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนหุน้ ของผู้ถือหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ
ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม
ขอให้ยกมือและเมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะให้ที่
ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคาถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
2
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ รายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งคาถามเกี่ยวกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุม
ในครัง้ นี้
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ ได้กล่าวแนะนา
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและผู้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม
นายเอกมินทร์ งานทวี (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และเป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมตามลาดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ที่ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษทั ฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ให้กบั ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,862,890
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุมได้กล่าวในทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายได้
บริษทั ฯ มีรายได้รวม 2,098.68 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้านบาท และรายได้อื่น
จานวน 72.83 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2562 จานวน 2,025.85 ล้านบาท ลดลง 371.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.50
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากการส่งออก
ส่วนปริมาณขายทั้งในประเทศสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา ด้านสัดส่วนการขายมา
จากการขายในประเทศร้อยละ 80.08 และส่งออกร้อยละ 19.92
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย ในปี 2562 มีจานวน 1,934.53 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 310.73 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ
13.84 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดบิ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจานวนรวม 138.76
ล้านบาท ลดลง 33.16 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานจานวน 30.27 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นลดลงตามยอดขายที่ลดลง
กาไร
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจานวน 91.33 ล้านบาท ลดลง 60.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หรือลดลงร้อยละ 40.03 และบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 18.42 ล้านบาท ลดลง 30.57 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 62.40
เมื่อเทียบกับปีก่อน
ทั้งนี้ สาเหตุทใี่ นปี 2562 บริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการ
จาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จากัด ซึ่งเป็น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 262.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,534.52 ล้านบาท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ในส่วนของการดาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้
จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆทีบ่ ริษัทกาหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดทุจริต (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระทาผิดจริยธรรม หรือการกระทาที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษทั ฯแต่
อย่างใด
4
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าทีป่ ระชุมฯ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2562 แล้ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษทั สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,796.89 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน
1,065.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 730.94 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 262.37 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,534.52 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,025.85 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,934.53 ล้านบาท กาไรขั้นต้น
91.33 ล้านบาท รายได้อื่นจานวน 72.83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จานวน
145.74 ล้านบาท โดยมีกาไรสุทธิ จานวน 18.42 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
122,964,790
0
0
0
5

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน
ผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-

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

-

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 18.42 ล้านบาท และได้จัดสรรผลกาไรเป็นทุนสารองตาม
กฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก

-

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่กับฐานะการเงินและแผนการ
ลงทุนและความจาเป็นอื่นๆ ในอนาคต

-

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายแล้วจานวน
18.42 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินหุ้นละ 0.074 บาท ปัจจุบันบริษทั มีทนุ ชาระแล้ว 270,000,000 หุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจานวนทัง้ สิ้น 19.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 108.47 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

-

บริษทั ฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรบั เงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2562
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจานวน 0.074 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
19.98 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0
6

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งตามจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติทเี่ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษทั ในช่วงทีผ่ ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสุริย์ บัวคอม
2. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
4. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้
1. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
2. นายยงยุทธ บุญมี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น:

เหตุผลในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่าน

ผู้บริหาร:

เนื่องจากคุณทิพชญาณ์ สุตตปัญญา เป็นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี ซึ่งบริษัทฯ
ยังขาดกรรมการที่มคี วามรู้ ความสามารถทางด้านนี้ ส่วนคุณยงยุทธ บุญมี เป็นผู้ที่มคี วามรู้
ความสามารถทางด้านการเงิน ซึ่งบริษทั ฯ จะได้รบั คาแนะนาที่เป็นประโยชน์จากกรรมการ
ทั้งสองท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน
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มติ

ที่ประชุมฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบริษัทในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่านโดยได้ดาเนินการ
ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1) นายสุริย์ บัวคอม
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
123,774,947
0
1,025,000
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.2) นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0

8

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-
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5.4) นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.5) นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.6) นายยงยุทธ บุญมี
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,799,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
-

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

16 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
-

เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครัง้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,909,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี
2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท บัญชีกจิ
จากัด เป็นบริษทั ที่มคี วามน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่งตั้งให้
1. นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั )
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่งบริษัท บัญชีกิจ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนเป็นจานวน 1,350,000
บาท โดยบริษทั ฯไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสานักงานสอบบัญชี
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
10
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายเทวา ดาแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563
และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีเป็นจานวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,909,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษทั ข้อ 8, ข้อ18, และ
ข้อ 19 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับบริษทั ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
จึงเสนอที่ประชุมฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อ 8 เดิม ห้ามมิให้บริษทั เป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจานาหุ้นของบริษัทเอง
ใหม่ ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจานาหุ้นของบริษทั เอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
แก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงิน
ปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษทั อาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไร
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหา
ทางการเงิน
ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อ
หุ้นคืนดังกล่าวมีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการของบริษทั ในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หุ้นทีบ่ ริษทั ถือไม่นบั เป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษทั จะต้องจาหน่ายหุ้นทีบ่ ริษทั ซื้อคืนตามวรรค
ก่อนภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่บริษัทไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด บริษทั จะดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีการตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนทีจ่ าหน่าย
ไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ื้อคืน รวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือ
ราคาเสนอขายหุน้ ที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหุน้ คืนดังกล่าว และการตัดหุ้น
ที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 18 เดิม ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด
ใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงหนึ่งเพื่อชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้กรรมการของ
บริษทั เข้าร่วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่ ผู้มีหน้าทีจ่ ัดประชุมต้อง
1. จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
2. จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทัง้ การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนน
ลับ
3. จัดทารายงานประชุมเป็นหนังสือ
4. จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
5. จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนีข้ ้อมูลตาม
4 และ 5 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ทเี่ กิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
ข้อ 19 เดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซงึ่ ได้รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้
ใหม่ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนด
วันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มหี น้าที่
จัดการประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็น
หลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รบั การร้องขอเช่นว่านั้น
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษทั ทีละข้อ
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท โดยได้ดาเนินการลงมติเปลีย่ นแปลง
ข้อบังคับบริษัททีละข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
8.1) ข้อบังคับบริษทั ข้อ 8
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,909,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

8.2) ข้อบังคับบริษทั ข้อ 18
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,909,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

8.3) ข้อบังคับบริษทั ข้อ 19
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
124,909,947
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2562 ในส่วนที่เพิ่มเติมจานวนเงิน 350,000 บาท

เหตุผลในการบรรจุวาระนี้เพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เนื่องจาก ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษทั ฯ ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า สาหรับการตรวจสอบงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ได้มีการขยายขอบเขตการตรวจสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จากัด (TLL) ซึ่งทาให้ใช้เวลาในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษทั เอเอสวี แอนด์แอสโซซิเอทส์ จากัด ออกใบแจ้งค่าบริการ เลขที่ 63/067 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 มายังบริษัทฯ
จานวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นวาระอื่นๆ เพิ่มเติม (วาระที่ 9) เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่า
สอบบัญชีปี 2562 ในส่วนทีเ่ พิ่มเติมจานวนเงิน 350,000 บาท
มติ

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2562 ในส่วนที่เพิ่มเติมจานวนเงิน 350,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

27,272,800
66,556,547
27,719,800
3,360,000

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
29.07
70.93
-

ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมือ่ เวลา 10.15 น. ได้มีผู้ถือหุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 124,909,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.26
ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
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(นายเอกมินทร์ งานทวี)

(นายสรรัฐ งานทวี)
15

ประธานทีป่ ระชุม

ผู้บันทึกการประชุม

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

นายชลิต สถิตย์ทอง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
70 ปี
ไทย
ไม่มี
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
- Directors Accreditation Program (DAP)
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
2549 -ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ บมจ.เอเพ็กซ์ดีเวลลอป
เม้นท์
นิติบุคคลอื่น
2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจก.เพลินจิตแคปปิตอล
2552 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจก.พีซีแอลแพลนเนอร์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
1 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
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นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมกำร
กรรมกำร
72 ปี
ไทย
128,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำเครือ่ งกล
LAMAR UNIVERSITY
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
- ไม่ม-ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
35 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

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

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมกำร
กรรมกำร
44 ปี
ไทย
ไม่มี
- ปริญญำโท สำขำกำรตลำด
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
-ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Mosh Company Limited
2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร Meanmoremind Co., Ltd.
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
13 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
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นายพันธุม พันธุมจินดา
กรรมกำร
กรรมกำร
66 ปี
ไทย
ไม่มี
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
- ไม่ม-ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 2 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
13 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
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

นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
39 ปี
ไทย
297,500 หุ้น คิดเป็น 0.11%
- ปริญญำโท สำหรับผูบ้ ริหำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัย ซีเอตเติล, USA
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2551 - 2560 กรรมกำร บมจ.ทักษิณคอนกรีต
2550 - 2558 กรรมกำร บมจ.เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์
อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2551 - 2560 กรรมกำร บจก. แอปริคอท แมเนจเม้นท์
2549 - 2561 กรรมกำร บจก. ไทยลำวลิกไนท์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
13 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ลูกพี่ลูกน้อง นำยสรรัฐ งำนทวี, พี่ชำย นำงสำวบงกช งำนทวี,
บุตรนำยศิวะ งำนทวี
เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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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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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน
การลงทะเบียน
ต้นไป

บริษัทฯ จะเริม่ เปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 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

ทั้งนี้ เอกสารที่มไิ ด้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เป็นดังนี้
แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่ ่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถอื หุ้นทุกกรณี)
แบบ ข. เป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(ใช้ได้สาหรับผู้ถอื หุ้นทุกกรณี)
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20
บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถอื หุ้น
หรือเลือกมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถอื
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนและการ
นับผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน
แต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวน
เสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วย
ตามข้อเสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วยก
มือเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯกาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอื
หุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายสุริย์ บัวคอม
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
76 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตร์บัณทิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ
กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

34 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายชลิต สถิตย์ทอง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
70 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอเพ็กช์ดีเวลลอปเม้นท์
- ประธำนกรรมกำร บริษัท เพลินจิตแคปปิตอล จำกัด
- ประธำนกรรมกำร บริษัท พีซแี อลแพลนเนอร์ จำกัด
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครัง้
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ
กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
72 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ศำลยุตธิ รรม
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครัง้
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ตดิ ต่อ
กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้
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นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
62 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2550 - 2558 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซอร์คิทอีเล็ค
โทรนิคส์อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2558 - 2560 ผู้พิพำษำสมทบในศำลแรงงำนภำค 1
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 5 ครัง้
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครัง้
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564)

"
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะ แ บ บ 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 2564
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 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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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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชลิต สถิตย์ทอง
เห็นด้วย
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
เห็นด้วย
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
เห็นด้วย
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
เห็นด้วย
5. นายเอกมินทร์ งานทวี
เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน ) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 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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แบบหนงั สอ
ื มอบฉน
ั ทะ แบบ ค.
(แบบทใ
ี่ ชเ้ ฉพาะกรณผ
ี ถ
ู้ อ
ื หน
ุ้ เปน
็ ผล
ู้ งทน
ุ ตา่ งประเทศและแตง่ ตงั้ ให้
คส
ั โตเดย
ี น (Custodian) ในประเทศไทยเปน
็ ผรู้ บ
ั ฝากและดแ
ู ลหน
ุ้ )

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์........................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่....................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หัองดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3)

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

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
(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. นายชลิต สถิตย์ทอง
เห็นด้วย...............เสียง
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
เห็นด้วย...............เสียง
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
เห็นด้วย...............เสียง
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
เห็นด้วย...............เสียง
5. นายเอกมินทร์ งานทวี
เห็นด้วย...............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 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
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(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
(
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอื หุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 14
กรกฎาคม 2564 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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บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-3855-64
โทรสาร 0-25203865-6
www.thaiwireproducts.com

โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3
โทรสาร 0-3868-4614

