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วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
2. แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
3. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็น
กรรมการ
4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐาน
แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามสาเนารายงานการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
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บริษัทฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือนัดประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดง
ไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายงานประจาปี 2564 หมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
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ในปี 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 154.14 ล้านบาท และสารองตามกฎหมายของบริษัทมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและ
ความจาเป็นอื่นๆในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายแล้วจานวน
154.14 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.286 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างสาหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.221 บาท ดังนั้น บริษัทจึงยังคง
ต้องจ่ายเงินปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนชาระแล้ว 270 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 17.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.10 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผล
ดังกล่าวผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งตามจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้มกี รรมการที่ถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้งหมด 5
ท่าน ได้แก่
1. นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
5. นางสาวบงกช งานทวี
กรรมการ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตาแหน่ง
เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสรรัฐ งานทวี
กรรมการ
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ
5. นางสาวบงกช งานทวี
กรรมการ
กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นกรรมการที่ได้นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ สระของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เท่ า กั บ ข้ อ ก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งถึงกาหนด
ออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั ในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน กาหนดหลั กเกณฑ์ใ นการพิ จารณาค่า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ประกอบด้วย 1) ค่า
เบี้ยประชุม และ 2) บาเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2564
การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาเลื อกผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่า ตอบแทนการสอบบัญ ชี
ประจาปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
(1) นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2563-2564)
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
(3) นายพรชัย กิตติปํญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย
2. พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 เป็นจานวน 1,400,000 บาท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีในปีที่ผ่านมามีดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรายปี

ปี 2565

ปี 2564

1,400,000

1,350,000

ค่าบริการอื่น
รวม

-

-

1,400,000

1,350,000

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บัญชี
กิจ จากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่ าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึง
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้
(1) นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
(3) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
แห่งบริษัท บัญชีกิจ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
1,400,000 บาท

โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นจานวน

การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 เมษายน 2565 กรุณาปฏิบัติตามวิธีในการเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่ มา
ด้วย 6
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นาเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2520-3866
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกมินทร์ งานทวี)
กรรมการ

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ประชุม
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่ประชุม ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
รวม

7 ราย จานวนหุ้น 12,701,100 หุ้น
29 ราย จานวนหุ้น 92,020,960 หุ้น
36 ราย จานวนหุ้น 104,722,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 12 คน ของจานวนกรรมการทั้งหมด 13 คน คือ
1. นายสุริย์
บัวคอม
ประธานกรรมการ
2. นายชลิต
สถิตย์ทอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเฉลียว
พลวิเศษ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกมินทร์ งานทวี
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
กรรมการ
7. นายพันธุม
พันธุมจินดา
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายสรรัฐ
งานทวี
กรรมการและกรรมการอานวยการฝ่ายการตลาด
9. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
กรรมการ
10. นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
กรรมการตรวจสอบ
11. นายยงยุทธ บุญมี
กรรมการ
12. นางสาวบงกช งานทวี
กรรมการ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนือ่ งจากติดภารกิจอื่น
1. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุวิทย์
อภิชัยดิษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเทวา
ดาแดง

10 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
ณ เวลาเปิดการประชุม นายสรรัฐ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็น
12,701,100 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 29 ราย คิดเป็น 92,020,960 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจานวนหุ้นรวมกัน
ได้ทั้งสิ้น 104,722,060 หุ้น จากจานวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจานวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78 เกิน 1
ใน 3 ของจานวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็น
ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนน
เข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระนั้น
วิธีการนับคะแนนเสียง
1. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
มาหักออกจากจานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
ในวาระนั้นๆ
2. บริษัทฯ คานวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นาคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือ
มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกาหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
4. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
พร้ อ มสั ด ส่ ว น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนหุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ
หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จานวนเสีย ง
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท พร้อมทั้งพิ มพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

2

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคาถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการ
ประชุมในครั้งนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนา
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม
นายสุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

3

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุมได้กล่าวในทีป่ ระชุมว่ารายละเอียดผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญซึง่ เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปีซงึ่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.98 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท และรายได้อื่น
จานวน 20.98 ล้านบาท
รายได้จากการขาย ในปี 2563 จานวน 1,643 ล้านบาท ลดลง 382.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.90
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากการ
ขายในประเทศ ส่วนปริมาณส่งออกใกล้เคียงกับปีก่อน ด้านราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา โดยสัดส่วน
การขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 77.86 และส่งออกร้อยละ 22.14
ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย ในปี 2563 มีจานวน 1,554.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 379.93 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อย
ละ 19.64 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจานวนรวม
122.24 ล้านบาท ลดลง 23.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานจานวน 11.26 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นลดลงตามยอดขายที่
ลดลง และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงตามเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ลดลง
กาไร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นจานวน 88.41 ล้านบาท ลดลง 2.92 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หรือลดลงร้อยละ 3.20 และบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 12.86 ล้านบาท ลดลง 31.28 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ
169.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจาหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จากัด ซึ่งเป็นกิจการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น เนื่ อ งจากลู ก หนี้ ถู ก พิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายและได้ มี ก ารแบ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ใ นวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2560
ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,484.31 ล้านบาท
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในส่วนของการดาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกาหนด เพื่อให้มกี ารตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทาผิดทุจริต (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระทาผิดจริยธรรม หรือการกระทาที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯแต่
อย่างใด
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ
ได้รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี 2563 แล้ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน
936.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 994.57 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,554.60 ล้านบาท กาไรขั้นต้น
88.41 ล้านบาท รายได้อื่นจานวน 20.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จานวน
122.24 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จานวน 12.86 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.05 บาท
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม ฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
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มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน”
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกาไร
เป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสารองต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจาเป็นอื่นๆ ในอนาคต
ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจานวน 12.86 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดาเนินงานประจาปี 2563
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดาเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
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มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 14 กาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งตามจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็นอัตรา”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครัง้ นี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายชลิต สถิตย์ทอง
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
5. นายเอกมินทร์ งานทวี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน (ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ) ได้ พิ จ ารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายชลิต สถิตย์ทอง
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
4. นายพันธุม พันธุมจินดา
5. นายเอกมินทร์ งานทวี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เ สนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน
มติ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบริ ษั ท ในต าแหน่ ง เดิ มต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง โดยได้ ดาเนิ น การลงมติ เ ลื อ กกรรมการเป็ น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1) นายชลิต สถิตย์ทอง
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.2) นายสุวัฒน์ จิตตมัย
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,594,060
0
128,000
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.3) นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0
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ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-
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5.4) นายพันธุม พันธุมจินดา
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

5.5) นายเอกมินทร์ งานทวี
มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,424,560
0
297,500
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ผู้ดาเนิน การประชุมได้แ จ้งให้ที่ป ระชุ มทราบว่ า คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจาปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
-

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
-

เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม ฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุม ฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

18 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มติที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี
ประจาปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท
บัญชีกิจ จากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้
1. นายเทวา ดาแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่ ง บริษั ท บั ญชี กิ จ จากั ด เป็ น ผู้สอบบั ญชี ป ระจาปี 2564 และก าหนดค่า ตอบแทนเป็ นจ านวน
1,350,000 บาท โดยบริษัทฯไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสานักงานสอบบัญชี
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2564
มติ

ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอ นุมัติแต่งตั้งนายเทวา ดาแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบีย น
10777 หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายพรชัย กิตติ
ปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจานวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
10
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มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

104,722,060
0
0
0

ร้อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
-

ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
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(นายสุริย์ บัวคอม)

(นายสรรัฐ งานทวี)

11

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
73 ปี
ไทย
ไม่มี
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
- ไม่มี นิติบุคคลอื่น
ปัจจุบัน อนุญำโตตุลำกำร สถำบันอนุญำโตตุลำกำร
ศำลยุติธรรม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
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นายสรรัฐ งานทวี
กรรมกำร
กรรมกำร
35 ปี
ไทย
50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
2554 - 2558 กรรมกำร
บมจ.เซอร์คิท อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์
นิติบุคคลอื่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท งำนทวีพี่น้อง จำกัด
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
7 ปี
ไม่มี
ไม่มี
บุตรนำยสุกิจ งำนทวี, ลูกพีล่ ูกน้องนำยเอกมินทร์ งำนทวี และ
นำงสำวบงกช งำนทวี
ไม่เป็น
ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
กรรมกำร
กรรมกำร
38 ปี
ไทย
3,360,800 หุ้น คิดเป็น 1.24%
- ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเครือ่ งกล Asian University
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัด
-ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรส่วนวิศวกรรม บจก. เอส.พี.เค คอน
สตรั๊คชั่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ดี-ซีอีเอ็ม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
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นายประดิษฐ์ วุฒภิ าพรกุล
กรรมกำร
กรรมกำร
65 ปี
ไทย
20,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
- ไม่ม-ี
นิติบุคคลอื่น
2541- ปัจจุบัน ทนำยควำม บจก. งำนทวีพี่ร้อง
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
2 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
อำยุ
สัญชำติ
กำรถือหุ้น
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ

นางสาวบงกช งานทวี
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
38 ปี
ไทย
546,000 หุ้น คิดเป็น 0.20%
- ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร City University of Seattle
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหำชนจำกัดอื่น
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์
นิติบุคคลอื่น
- ไม่มี ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
1 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ลูกพี่ลูกน้อง นำยสรรัฐ งำนทวี,
น้องสำวนำยเอกมินทร์ งำนทวี,บุตรนำยศิวะ งำนทวี
ไม่เป็น
ไม่มี
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด(มหาขน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาขน) ตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจา หรือเป็นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชี พใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้
มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 23 คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือ ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวั น
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ หรือสถานที่อื่น
ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 27 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
ได้จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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วิธีปฎิบตั ิสำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคูม่ ือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์
ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม
กำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ) โดยขอให้ท่าน
ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม
2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล
ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาหนั งสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่ห มดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
o สาเนาเอกสารแสดงตั ว ตนของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ เช่ น ส าเนาบั ต รประชาชนหรื อ ส าเนาบั ต ร
ประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 กรณี ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิติ บุ ค คล (กรรมการ) ประสงค์ เข้ า ร่ วมประชุ ม ด้ว ยตนเองผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคล
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o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ สาเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ สาเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น เดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้น
จะต้องแสดงเอกสารคาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้
 ช่องทาง E-Mail : info@thaiwireproducts.com
 ช่องทางไปรษณีย์ :

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 520 3855 – 64

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสำรประกอบกำร
มอบฉันทะฉบับจริ งถึงบริษั ท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 โดยก ำหนดวัน ที่บริษัทได้รับทำง
ไปรษณีย์วันที่ 22 เมษำยน 2565 เป็นวันสุดท้ำยที่จะมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม
กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่าน
จะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้า
ใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1-2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณี
ที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
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2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้
ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=us
.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ
ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอ
เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น
เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ให้บริษัท ภำยในวันที่ 22
เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางข้างต้น
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หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian)
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้อมูลต่อไปนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางข้างต้น
วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทฯได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เป็นดังนี้
แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ ย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
แบบ ข. เป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(ใช้ได้สาหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
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จานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำรส่งคำแนะนำหรือคำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 อีเมล์ : info@thaiwireproducts.com
 ทางไปรษณีย์ :

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 520 3855 - 64
2. ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
คาแนะนาหรือคาถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี้
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคาเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจาก
ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์
ของผู้เข้าร่วมประชุม)
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่ อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 33
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ใบตอบรับเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหำชน)
Confirmation form for attending the E-AGM of Thai Wire Products Public Company
วันที่......................เดือน......................พ.ศ.......................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.........................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ........................บ้านเลขที่........................ถนน.............................................ตาบล/แขวง............................
Nationality
Residing at No.
Road
Sub district
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์ ...........................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Wire Products public company limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ........................................................................................ หุน้
Holding the total amount of
shares

(3)
g
พ

(4)
(5)
(6)

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….................. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to
attend the meeting.
ข้อมูลในการจัดส่งวิธกี ารเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ)
E-Mail
Please fil in the blank.
โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ)
Mobile Number
Please fil in the blank.
จัดส่งใบตอบรับนี้พร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามวิธใี นการเข้าร่วมประชุม ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565
Please submit confirmation form and the required document by 22 April 2022
เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.
ลงชื่อ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(..........................................................)

34 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ติดต่อ

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

นายสุรยิ ์ บัวคอม
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
77 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตร์บัณทิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส์
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรือ่ ง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2565)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 35
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ติดต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

36 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายชลิต สถิตย์ทอง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
71 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอเพ็กช์ดีเวลลอปเม้นท์
- ประธำนกรรมกำร บริษัท เพลินจิตแคปปิตอล จำกัด
- ประธำนกรรมกำร บริษัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จำกัด
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรือ่ ง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2565)
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ติดต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ

ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

นายเฉลียว พลวิเศษ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
73 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120
ไม่มี
ไม่มี
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศกษำกฎหมำยแห่งเนติ
บัณฑิตยสภำ
- นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อนุญำโตตุลำกำร
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ศำลยุตธิ รรม
- ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรือ่ ง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2565)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน) 37
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่ติดต่อ

กำรถือหุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
กำรศกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน /ตำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ประวัติทำผิดกฎหมำย
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมครั้งนี้

38 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มหาชน)

นางทิพชญาณ์ สุตตปัญญา
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
63 ปี
ไทย
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหำชน)
เลขที่ 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ง 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 4 ครัง้ จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกทั้งหมด 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี (ยกเว้นวำระที่ 6 เรือ่ ง พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2565)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
...............................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................. สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที.่ ...............................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ……………..…….….………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...………..………… เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ…………….…………………..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...........................................
ถนน.........................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) ................................................................................... อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...........................................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) ................................................................................... อายุ…...................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ..........................................
ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.........................................................อาเภอ/เขต............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
…………………………………………………………………….….

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่........................................................................
วันที.่ ....................เดือน........................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สัญชาติ.....................................................
อยู่บ้านเลขที.่ ................................................................ถนน................................................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ………………….………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …...…………...………… เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ……………..….……..…..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..…………..….….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ........................................
ถนน.............................................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเฉลียว พลวิเศษ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. นายสรรัฐ งานทวี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
5. นางสาวบงกช งานทวี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้ อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของ บริษัท
ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน ) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …….. เรื่อง…………………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
.................................................................................................

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

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

ขอมอบฉันทะให้
(1) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(2) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................... หรือ
(3) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่ ...................................
ถนน......................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ........................................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.์ ..................................... หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด................................................. เสียง

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564
(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. นายเฉลียว พลวิเศษ
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย.................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
2. นายสรรัฐ งานทวี
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย.................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย.................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
4. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล
เห็นด้วย...............เสียง ไม่เห็นด้วย.................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
5. นางสาวบงกช งานทวี
เห็นด้วย...............เสียง

ไม่เห็นด้วย.................เสียง

งดออกเสียง................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย.....................เสียง
ไม่เห็นด้วย.....................เสียง
งดออกเสียง...................เสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ ข้าพเจ้า ไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ที่ที่ ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

เว้นแต่กรณีทผี่ ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือ

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

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 28
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
วาระที่....... เรื่อง...........................................................................................................................................
(ก) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย........................เสียง
ไม่เห็นด้วย.........................เสียง
งดออกเสียง......................เสียง
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