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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report)  

ในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) 

 

 

 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. ช่ือ – นามสกลุ : นายซุน ทาว-เฮิน               

 ตําแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการผูอ้าํนวยการ (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

 อายุ      : 68    ปี  

 สัญชาติ   : จีน (ไตห้วนั)  

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซา้ทเ์ทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DAP 73/2008) 

 จํานวนการถอืหุ้นในบริษทัฯ       : 6,007,860 หุ้น คิดเป็น  1.51% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 27  ปี  

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษทั 5/5  คร้ัง  

 ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  :   ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว   

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน                            : จาํนวน 7  บริษทั 

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน                              :  
 

     ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย แปซิฟิค ไวร์ แอนด ์เคเบิ้ล จาํกดั 

  
 

 

 

2. ช่ือ - นามสกลุ : นายเกษม  กหุลาบแก้ว  

 ตําแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

 อายุ      : 90   ปี  

 สัญชาติ   : ไทย  

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

   (DAP 35/2005, RCC 2/2007 และ DCP 126/2009) 

 จํานวนการถอืหุ้นในบริษทัฯ       : 6,000 หุ้น คิดเป็น 0.002% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 26  ปี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษทั 5/5  คร้ัง  

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    1/1  คร้ัง 

 ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์    : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว   

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน                             : จาํนวน 1  บริษทั 

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน                              : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว   
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

3. ช่ือ - นามสกลุ : นายล ี ไมเคลิ เชา-ฉุน  

 ตําแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการ 

 อายุ      : 72   ปี  

 สัญชาติ   : จีน (ไตห้วนั)  

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - ไม่มี - 

 จํานวนการถอืหุ้นในบริษทัฯ       : 264,958 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1  ปี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการบริษทั 4/4  คร้ัง  

 ตําแหน่งในกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์    : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว   

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน                             : จาํนวน 2  บริษทั 

 ตําแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน                              :  
 

     ระยะเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย แปซิฟิค ไวร์ แอนด ์เคเบิ้ล จาํกดั 
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากดั (มหาชน) 
   

1. ช่ือ - นามสกลุ : นายพรวุฒิ  สารสิน 

 ตาํแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ       

 อายุ : 63    ปี   

 สัญชาต ิ : ไทย 

 ทีอ่ยู่ : 122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเปปเปอร์ไดน ์สหรัฐอเมริกา 

 จาํนวนการถอืหุ้นในบริษัทฯ : 38,150 หุน้ คิดเป็น 0.009% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี   - 

 การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้      :     - ไม่มี   - 
   

 

 2. ช่ือ - นามสกลุ : นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

 ตาํแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาค่าตอบแทน 

 อายุ : 63    ปี   

 สัญชาต ิ : องักฤษ 

 ทีอ่ยู่ : 39 ซมัเมอร์เซ็ทปาร์ค สวนพลู ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 

   กรุงเทพฯ 10120 

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโท การเงิน มหาวทิยาลยัฮาวาย สหรัฐอเมริกา 

 จาํนวนการถอืหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี   -      

 การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี   - 

 การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้      :     - ไม่มี   - 

                             

 

3.  ช่ือ - นามสกลุ : นายสุรชัย  ศิริวลัลภ 

 ตาํแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  

 อายุ : 81    ปี 

 สัญชาต ิ : ไทย 

 ทีอ่ยู่ : 143/4 ซ.พหลโยธิน 34  แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และกฎหมายระหวา่ง 

   ประเทศ  มหาวทิยาลยัอลัเบิร์ต ลุดวกิแห่งไฟร์บวร์ก ประเทศเยอรมนั 

 จาํนวนการถอืหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี   -      

 การมส่ีวนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี   - 

การม/ีไม่ม ีส่วนได้เสียพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี ้      :     - ไม่มี   - 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จาํกดั (มหาชน) 

ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวด  4  :  คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 15. กรรมการของบริษทัใหมี้จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึง ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหน้บัวา่ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออก ใหค้รบเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

ขอ้ 19. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 

ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม

ในส่ี 

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 29. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทน ในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บ

เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการ

ของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นลกูจา้งของบริษทัฯ 
 

หมวด  5 :  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้  31. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมี 2 ชนิด คือ 
 

(ก) การประชุมสามญัประจาํปี ใหมี้ปีละคร้ัง ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

(ข) การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ

เม่ือ   มีผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ

ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้   

ถือหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา

ตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัฯตอ้งรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5  
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ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ี

เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทัฯ”  

ขอ้ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั 

หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน

ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อน วนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็น

องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้

การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อ

หุน้     ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธาน ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออก

เสียงคะแนน 

  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัการมอบหมาย

ใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไร

ขาดทุนกนั 

ขอ้ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  

ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 36.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

2. พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุ  3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร (ถา้มี) 

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 5.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

6. กิจการอ่ืน ๆ  

หมวด  7    :   การจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงนิบําเหน็จ 
 

ขอ้ 41. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

         เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

          คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีกาํไรสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น 

และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวตอ่ไป 

          การจ่ายเงินปันผลนั้นใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้กบัใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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ขอ้ 42. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ขอ้ 43. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติจ่ายค่าบาํเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวลัพิเศษแก่กรรมการและพนกังานหรือลูกจา้งทุกปี ในอตัรา

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และใหแ้ก่พนกังานหรือลูกจา้ง 2 ใน 3 ส่วน 

สาํหรับบาํเหน็จพนกังานหรือลกูจา้ง ท่ีประชุมกรรมการอาจพิจารณาจ่ายไปพลางก่อนตามความเหมาะสม 
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR 

Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็วผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลผา่น QR Code 

(ตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป) 
 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ท่ี QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มลูประกอบการประชุม 

 

 หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ 

 (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 

สาํหรับระบบ Android 
 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook และ Line 

2. ขั้นตอนการสแกนQR Code ผา่น Line 

          เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)                     เลือก QR Code                        สแกน QR Code 

3. สแกน QR Code เพ่ือดูขอ้มลูประกอบการประชุม 
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 

ข้อปฏิบัตสํิาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

 1. กรณีผู้ถอืหุ้นมคีวามประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมากบัขอ้ปฏิบติัน้ี  โดยขอให้

ระบุอเีมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอืถอื ให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนา

หลกัฐานแสดงตวัตน เพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี  

• สําหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทาง/สาํเนาเอกสารอ่ืนซ่ึงออก 

โดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• สําหรับผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล โปรดแนบหนงัสือมอบอาํนาจหรือหนงัสือมอบฉนัทะท่ีลงนามแลว้ พร้อมเอกสาร 

ประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง  
 

ขอใหส่้งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษทัฯ  

ภายในวนัท่ี  22 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี  

•  ทาง e-mail: kanjana@ctw.co.th หรือ  nupun@ctw.co.th หรือ  

•  ทางไปรษณีย ์: งานเลขานุการบริษทั บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 

1.2  เม่ือบริษทัฯ  ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดย

เม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่งช่ือผูใ้ช(้Username) และรหสัผูใ้ช(้Password) พร้อม WebLink ในการเขา้สู่

ระบบการประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่าน

แก่ผูอ่ื้น กรณีทีช่ื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ได้รับภายในวนัที ่ 22  เมษายน 

2565 กรุณาตดิต่อบริษัทฯ โดยทนัท ี 

1.3  บริษทัฯ จะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username)  และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ พร้อมจดัส่งไฟลคู์่มือวธีิการใชง้านระบบ

การประชุม E-AGM ไปพร้อมกนั ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดศึกษาคูมื่อวธีิการใชง้าน โดยละเอียดจากอีเมล(e-mail) ท่ีบริษทัฯ 

จดัส่งให ้ ทั้งน้ี ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การ

ถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 14.30 น. เท่านั้น  

1.4 สาํหรับวธีิการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” 

หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น         

“เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั  

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหวา่งการประชุม กรุณาติดต่อ  

บริษทั ควดิแลบ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ

บริษทั ควดิแลบ จาํกดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน  
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุม E-AGM  

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ  ท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

•  นายพรวุฒิ  สารสิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ63 ปี  

ท่ีอยู ่122 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

•  นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ63 ปี ท่ีอยู ่39 ซมัเมอร์เซ็ทปาร์ค สวนพลู ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120  

•  นายสุรชัย ศิริวลัลภ กรรมการอิสระ อาย ุ81 ปี 

143/4 พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  

 กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในหนงัสือเชิญประชุม และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการ

มอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี  22 เมษายน  2565 ผา่นช่องทางดงัน้ี  

•  ทาง e-mail: kanjana@ctw.co.th หรือ  nupun@ctw.co.th หรือ  

•  ทางไปรษณีย ์: งานเลขานุการบริษทั บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ  

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของ 

ผูม้อบฉนัทะ และ  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ  

นิตบุิคคล  

1. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตรา   

ประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ  

2. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุม 

    ผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้อาํนาจ      

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบอาํนาจ  
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

สําหรับบุคคลทีม่ไิด้มสัีญชาตไิทย หรือ นิตบุิคคลจดทะเบียนต่างชาต ิ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล 

ฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)  
 

3. ช่องทางสําหรับผู้ถอืหุ้นในการส่งคาํแนะนําหรือคาํถามทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ  หรือ 

    เกีย่วข้องกบัวาระใด ๆ ซ่ึงจะพจิารณาในการประชุม E-AGM มดีงันี ้ 

3.1 ในระหวา่งการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้า่นระบบการ ประชุม E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ใหบ้ริษทัฯ ก่อนวนัประชุมผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

•  ทาง e-mail: kanjana@ctw.co.th หรือ  nupun@ctw.co.th หรือ  

•  ทางไปรษณีย ์: งานเลขานุการบริษทั บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

เขียนท่ี ___________________________________  
 

 วนัท่ี ____ เดือน ______________ พ.ศ. ________   

ขา้พเจา้________________________________________________สญัชาติ_______________อยูบ่า้นเลขท่ี__________           

ถนน_________________ตาํบล/แขวง_____________________อาํเภอ/เขต____________________จงัหวดั__________________ 

รหสัไปรษณีย_์___________อีเมล(์e-mail)______________________________________โทรศพัท_์_______________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยถือหุน้ จาํนวนทั้งส้ิน รวม_________________หุน้  

ขา้พเจา้ขอยนืยนั เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 

เวลา  14.30 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สาํหรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี  

อีเมล ______________________________________________  

 

ลงช่ือ____________________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                                     )  

 

ลงช่ือ____________________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                                     )  

 

 

 

 

 

หมายเหตุสําคญั : โปรดดาํเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบัน้ีท่ีกรอก

ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ใหแ้ก่ 

บริษทัฯ ภายในวนัท่ี  22 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง ต่อไปน้ี  

•  ทาง e-mail: kanjana@ctw.co.th หรือ  nupun@ctw.co.th หรือ  

•  ทางไปรษณีย ์: งานเลขานุการบริษทั บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) 

 

 

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 

เรียน  เลขานุการบริษทั  

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ .......................................................................................................... สญัชาติ ........................................ 
 

อยูบ่า้นเลขท่ี ................................  ถนน .............................. ตาํบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต ............................... 
 

จงัหวดั .......................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. โทรศพัท ์ ...................................... 
 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัน้ี   :  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ✓ในช่อง (   ) 
 

(     ) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)  

(     ) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (ภาษาองักฤษ)  

สถานที่จดัส่งเอกสาร 
  

(     ) ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งเอกสารตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

(     ) ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งเอกสารตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
 

ท่ีอยู ่เลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ................... ซอย ....................................... หมู่บา้น ................................... 
 

ถนน ......................................... ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต .......................................... 
 

จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์................................ โทรศพัท ์ .......................................... 

 

หมายเหตุ :   เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัไปยงับริษทัฯ ตามท่ีอยูด่งัน้ี  

 - ทางอีเมล kanjana@ctw.co.th หรือ nupun@ctw.co.th 

 - ทางไปรษณีย ์ท่ีอยู ่ : 

   บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิต้ี ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ 

   ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

 

 

 

 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดต่อคุณณชัพนัธ์ ปันเจริญ : โทรศพัท ์02-7456118-30 ต่อ 157  
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

เขยีนที…่……………………………………. 
 

 วนัที…่……..เดอืน……………………พ.ศ…………………… 
 

 

             (1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………….……สญัชาต…ิ…..………..…อยู่บา้นเลขที…่…………...………. 
 

ถนน………….……….ตําบล/แขวง……………………..อําเภอ/เขต………….………………….จงัหวดั………………………รหสัไปรษณยี…์……… 
              

 (2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั  จรงุไทยไวรแ์อนดเ์คเบ้ิล  จาํกดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม……..……………..…........……..หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………….เสยีง  
             

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 1. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่……………….…ถนน……………..…………..… 
 

ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..…………….… 
 

 2. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่……………….…ถนน……………..…………..… 
 

ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..……....……… 
 

 3. ชือ่………………………………….……………..อายุ…………ปี   อยู่บา้นเลขที…่………….….….ถนน……………..…………..…… 
 

ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………………….  รหสัไปรษณยี…์..…………… 
 

 4.    นายพรวุฒ ิ  สารสนิ,   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ      . อายุ.      63      ปี อยู่บา้นเลขที ่.    122  หมูท่ี ่  -    .  

ถนน.     ศาลาแดง       .ตําบล/แขวง.        สลีม           อําเภอ/เขต .      บางรกั         จงัหวดั.      กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณยี ์ 10500      .  

 

 5.    นายไส ้หว่า ไซมอ่น ซุน,  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ . อาย.ุ  63  ปี  

อยู่บา้นเลขที ่.                 39 ซมัเมอรเ์ซท็ปารค์ สวนพล ู  ถนน.    สาทรใต ้  ตําบล/แขวง.    ยานนาวา   อําเภอ/เขต .    สาทร    จงัหวดั.  กรุงเทพมหานคร   

รหสัไปรษณยี ์ 10120  .  

 

 6.    นายสุรชยั  ศริวิลัลภ    กรรมการอสิระ  . อายุ.    81   ปี อยู่บา้นเลขที่.   143/4     หมูท่ี ่  -    ซอย.    พหลโยธนิ  34    ตําบล/แขวง.  

  เสนานิคม     ..อําเภอ/เขต .    จตุจกัร      จงัหวดั.     กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณยี ์ 10900      .  

   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565    

ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)   

  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้  
 

วาระท่ี  1.  รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564  
 

วาระนี้เป็นวาระรบัทราบรายงานการประชุม จงึไมม่กีารลงมต ิ
 

 

วาระท่ี  2.  รบัทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2564 
 

วาระนี้เป็นวาระรบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไมม่กีารลงมต ิ
 

วาระท่ี  3.  พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

                 เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  4.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

  เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  5.  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบาํเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจาํปี 2564 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                

  เหน็ดว้ย                      ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสยีง  
 

 

 

 

 

 

 

(ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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วาระท่ี  6.  พิจารณากาํหนดค่าเบีย้ประชมุสาํหรบักรรมการประจาํปี 2565 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  7.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
            

                           การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

         เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

               การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล               
    

  1.  นายซุน ทาว-เฮนิ 

          เหน็ดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
 

  2.  นายเกษม กุหลาบแกว้  

          เหน็ดว้ย           ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
 

3.  นายล ีไมเคลิ เชา-ฉุน    
          เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี  8.  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               

  เหน็ดว้ย                            ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี   9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

 

 

                 เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                              งดออกเสยีง  
 

 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 

 (6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณา หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ   

ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
   

 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 

   

 (.................................................................................)  
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   

 (.................................................................................)  
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   

 (.................................................................................)  
   

ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   

 (.................................................................................)  
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หมายเหตุ  

1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3.  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได ้ ในใบประจาํต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
 

 

 

 

 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้  จาํกดั  (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที ่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)   
 

วาระท่ี…เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี…เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี…เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                              

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 

   เหน็ดว้ย                              ไมเ่หน็ดว้ย                             งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  7.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
 

 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 

                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 

                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 

                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 

                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
 
 

 ชือ่กรรมการ..................................................................................................................................... 

                 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 
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