การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
้
ษัทฯ
1. เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
2. ถือหุ้นในสัดส่วนที่กําหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม และต้ องถือหุ้นใน
วันที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นวาระการประชุม
1. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับ
ความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทฯจะดําเนินการได้
3. เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาและได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยข้ อเท็จจริ งยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4. เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
5. เรื่ องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ ว ไม่มีความจําเป็ นต้ องบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ขัน้ ตอนในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระได้ ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. จัดส่งเรื่ องที่จะเสนอให้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้ อมด้ วยเหตุผล รายละเอียดข้ อเท็จจริง และข้ อมูลอื่นใดที่
จําเป็ นของการขอเสนอวาระดังกล่าวในแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) โดยสามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์ มดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ มายังบริษัทฯ โดยต้ องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก
และจํานวนหุ้นที่ถืออยูข่ องผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ สามารถนําส่งเอกสาร (แบบ ก) พร้ อมเอกสาร
หลักฐาน ล่วงหน้ าอย่างไม่เป็ นทางการมาที่โทรสารหมายเลข 02-992-6870-1 และจัดส่งต้ นฉบับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่
15 กุมภาพันธ์ ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จํากัด(มหาชน)
อาคารศูนย์การค้ าเซียร์ รังสิต ชัน้ 7
เลขที่ 99/2 ถนนพหลโยธิน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
2. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่ องที่เสนอเพิ่มแล้ ว จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังระบุ
้ วา่ เป็ นวาระที่
เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ หรื อช่องทางอื่นที่เหมาะสม
3. ระยะเวลาสําหรับการเปิ ดรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคือช่วง 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

แบบ ก.
แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จากัด (มหาชน) จํานวน …………….………หุ้น
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………… ถนน……………………………… ตําบล/แขวง ……………………...………………
อําเภอ/เขต …………………………… จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………………
โทรศัพท์มือถือ……….…..………โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทํางาน ……….…..………E-mail (ถ้ ามี) ……….…..…….……
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ……….…..…
เรื่ อง………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์
( ) เพื่อทราบ
( ) เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและ/หรื อรายละเอียด ดังนี ้
……………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
ทังนี
้ ้ได้ แนบหลักฐานการถือหุ้นของข้ าพเจ้ ารวมทังเอกสารเพิ
้
่มเติมอื่นๆ (ถ้ ามี) ที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องแล้ ว จํานวน …….แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความและเอกสารต่างๆ ที่แนบมานี ้เป็ นจริงและถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้
เป็ นสําคัญดังนี ้
……………………...……………… ผู้ถือหุ้น
(……………………...………………)
วันที่ ……………………...…………
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานต่อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทัง้
รับรองสําเนาถูกต้ อง
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในเอกสารแบบ ก ฉบับนี ้พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
- กรณีมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงพร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่าหนึง่ รายรวมกันเสนอระเบียบวาระเดียวกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกเอกสารแบบ ก และลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

