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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565
ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)





บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) 3

       วันท่ี  28 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
2.  แบบ 56-1 One Report ประจ าป ี2564 
3.  รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเขา้เป็น 
  กรรมการ 

4.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
5.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.  วิธีในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐาน     

แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
7.  รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชมุ 
8.  หนังสือมอบฉันทะ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามส าเนารายงานการประชุม ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 
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บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือนัดประชุมนี้ ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นสมควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ   
วาระน้ีไม่มกีารลงคะแนนเสียง  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564  ตามที่แสดง
ไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 หมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลจากผลการ
ด าเนนิงานประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน” 
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บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือนัดประชุมนี้ ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นสมควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  

การลงมติ   
วาระน้ีไม่มกีารลงคะแนนเสียง  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564  ตามที่แสดง
ไว้ในแบบแสดงข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 หมวด “งบการเงิน” ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผลจากผลการ
ด าเนนิงานประจ าปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน” 

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 154.14 ล้านบาท  และส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล    บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินส ารองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทและตามกฎหมาย  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและ
ความจ าเป็นอื่นๆในอนาคต 

ในรอบบัญชีปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิหลังจากการจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายแล้วจ านวน 
154.14 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.286 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างส าหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.221 บาท ดังนั้น บริษัทจึงยังคง
ต้องจ่ายเงินปันผลที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนช าระแล้ว 270 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงินท้ังส้ิน 17.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.10 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผล
ดังกล่าวผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date)  และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท 

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   
ข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งตามจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการท่ีถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้งหมด  5 
ท่าน ได้แก่ 

1. นายเฉลียว พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายสรรัฐ งานทวี   กรรมการ 
3. นายเจนวชิช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
4. นายประดษิฐ์ วฒุิภาพรกุล กรรมการ 
5. นางสาวบงกช งานทว ี กรรมการ 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ตั้งแต่วันท่ี  7 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2565 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)  ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา    จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง  5  ท่าน    กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่ง
เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายเฉลียว พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายสรรัฐ งานทว ี  กรรมการ 
3. นายเจนวชิช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
4. นายประดษิฐ์ วฒุิภาพรกุล กรรมการ 
5. นางสาวบงกช งานทว ี กรรมการ 

กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ   ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งถึงก าหนด
ออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทัในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

รายละเอียดประวตัิและข้อมูลกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 

การลงมติ   

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ตั้งแต่วันท่ี  7 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2565 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)  ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา    จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง  5  ท่าน    กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่ง
เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายเฉลียว พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายสรรัฐ งานทว ี  กรรมการ 
3. นายเจนวชิช์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ 
4. นายประดษิฐ์ วฒุิภาพรกุล กรรมการ 
5. นางสาวบงกช งานทว ี กรรมการ 

กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกรรมการที่ได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ   ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งถึงก าหนด
ออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทัในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

รายละเอียดประวตัิและข้อมูลกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  3 

การลงมติ   

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
- บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  ประกอบด้วย 1) ค่า
เบี้ยประชุม  และ 2) บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี  ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่าน
การกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน จึงได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ 
จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
(1) นายเทวา  ด าแดง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2563-2564) 
(2) นางสาวสุดาพร ทะวาปี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
(3) นายพรชัย  กติติปํญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์  และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย 

2. พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,400,000 บาท  ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีเพียงค่าสอบบัญชีเท่านั้น ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีในปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
      ปี 2565    ปี 2564 

ค่าตอบแทนรายป ี     1,400,000     1,350,000 
ค่าบริการอื่น - - 
รวม      1,400,000     1,350,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บัญชี
กิจ จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึง
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให ้

(1) นายเทวา  ด าแดง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777   หรือ 
(2) นางสาวสุดาพร  ทะวาป ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862     หรือ 
(3) นายพรชัย  กติติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 
1,400,000 บาท 

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  
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1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 
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(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
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(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์  และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท 
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บัญชีในปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
      ปี 2565    ปี 2564 
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ค่าบริการอื่น - - 
รวม      1,400,000     1,350,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
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กิจ จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึง
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให ้

(1) นายเทวา  ด าแดง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777   หรือ 
(2) นางสาวสุดาพร  ทะวาป ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862     หรือ 
(3) นายพรชัย  กติติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 
1,400,000 บาท 

การลงมติ   
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  

ทั้งนี้  หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7)  เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้  โดยการกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8)   และเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 เมษายน 2565  กรุณาปฏิบัติตามวิธีในการเข้าร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 6  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่น าเสนอ
ครั้งนี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ทางโทรสารหมายเลข  0-2520-3866 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวขา้งต้น 
     
 
       ขอแสดงความนับถือ 

      
     (นายเอกมินทร์ งานทว)ี 
                 กรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ประชุม วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564   

สถานที่ประชุม ถ่ายทอดสดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง   7 ราย จ านวนหุ้น      12,701,100 หุ้น  
 ผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 29 ราย จ านวนหุ้น      92,020,960 หุ้น    

   รวม  36 ราย จ านวนหุ้น    104,722,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78   

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 12 คน ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 13 คน คือ 
 1. นายสุริย ์ บัวคอม  ประธานกรรมการ 
 2. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเฉลียว พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ 
 4. นายเอกมินทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายสุวัฒน์  จิตตมยั  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 6. นายธนพงษ ์ ภูคาสวรรค ์ กรรมการ 
 7. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 8. นายสรรัฐ  งานทว ี  กรรมการและกรรมการอ านวยการฝ่ายการตลาด 
 9. นายประดษิฐ ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ 

 10. นางทิพชญาณ ์ สุตตปัญญา กรรมการตรวจสอบ 
            11. นายยงยุทธ บุญมี  กรรมการ 
            12. นางสาวบงกช งานทว ี  กรรมการ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนือ่งจากตดิภารกจิอื่น 
1. นายเจนวชิช ์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย ์ อภิชัยดิษฐ ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเทวา ด าแดง 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วันที่ประชุม วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564   

สถานที่ประชุม ถ่ายทอดสดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง   7 ราย จ านวนหุ้น      12,701,100 หุ้น  
 ผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 29 ราย จ านวนหุ้น      92,020,960 หุ้น    

   รวม  36 ราย จ านวนหุ้น    104,722,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78   

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 12 คน ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 13 คน คือ 
 1. นายสุริย ์ บัวคอม  ประธานกรรมการ 
 2. นายชลิต สถิตย์ทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายเฉลียว พลวิเศษ  กรรมการตรวจสอบ 
 4. นายเอกมินทร ์ งานทว ี  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายสุวัฒน์  จิตตมยั  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 6. นายธนพงษ ์ ภูคาสวรรค ์ กรรมการ 
 7. นายพันธุม พันธุมจินดา กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 8. นายสรรัฐ  งานทว ี  กรรมการและกรรมการอ านวยการฝ่ายการตลาด 
 9. นายประดษิฐ ์ วุฒิภาพรกุล กรรมการ 

 10. นางทิพชญาณ ์ สุตตปัญญา กรรมการตรวจสอบ 
            11. นายยงยุทธ บุญมี  กรรมการ 
            12. นางสาวบงกช งานทว ี  กรรมการ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนือ่งจากตดิภารกจิอื่น 
1. นายเจนวชิช ์ เหลืองเจริญกิจ กรรมการ  

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย ์ อภิชัยดิษฐ ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเทวา ด าแดง 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ เวลาเปิดการประชุม นายสรรัฐ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็น 
12,701,100 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 29 ราย คิดเป็น 92,020,960 หุ้น รวมทั้งส้ิน 36 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกัน
ได้ทั้งส้ิน 104,722,060 หุ้น จากจ านวนหุ้นของบริษัททั้งส้ินจ านวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78 เกิน 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนน ให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็น
ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนน
เข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระน้ัน 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

1. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง  “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
มาหักออกจากจ านวนเสียงที่เข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
ในวาระน้ันๆ 

2. บริษัทฯ ค านวณฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน 

3. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือ
มอบฉันทะ  บริษัทฯ ได้ท าการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว 

4. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
พร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จ านวนเสียง
   ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม   
ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะให้ท่ีประชุมทราบก่อนทุกครั้ง 
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ในกรณีท่ีความคิดเห็นหรือค าถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระท่ีก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระท่ีเกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้  ตั้งแต่
วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี้ 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะน า
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายสุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

          ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  

 จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอยีดของรายงานการประชมุแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0 -    
งดออกเสียง                              0 - 
บัตรเสีย                               0 -   
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ในกรณีท่ีความคิดเห็นหรือค าถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระท่ีก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระท่ีเกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้  ตั้งแต่
วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการ
ประชุมในครั้งนี้ 

 เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะน า
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม 

นายสุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

          ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1  

 จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอยีดของรายงานการประชมุแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0 -    
งดออกเสียง                              0 - 
บัตรเสีย                               0 -   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัท ส าหรับปี 2563 

 ผู้ด าเนินการประชุมไดก้ล่าวในท่ีประชุมวา่รายละเอียดผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่
ส าคัญซึง่เกดิขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีซึง่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว โดยผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

รายได ้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.98 ล้านบาท ประกอบดว้ยรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท และรายได้อื่น
จ านวน 20.98 ล้านบาท   

รายได้จากการขาย ในปี 2563 จ านวน 1,643 ล้านบาท ลดลง 382.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.90 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายท่ีลดลงมาจากการ
ขายในประเทศ ส่วนปริมาณส่งออกใกล้เคียงกับปีก่อน  ด้านราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา โดยสัดส่วน
การขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 77.86 และส่งออกร้อยละ 22.14 

ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ย 

ต้นทุนขาย ในปี 2563 มีจ านวน 1,554.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 379.93 ล้านบาท  หรือ ลดลงร้อย
ละ 19.64 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจ านวนรวม 
122.24 ล้านบาท ลดลง 23.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานจ านวน 11.26 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นลดลงตามยอดขายที่
ลดลง และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงตามเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทที่ลดลง 

ก าไร 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 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 มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจ าหน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เซ็นจูรี่อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560  

ฐานะการเงิน 

ณ ส้ินปี 2563  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท หน้ีสินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 
1,484.31 ล้านบาท 
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การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในส่วนของการด าเนินงานด้านการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้

ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้
จัดท านโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผดิปกตใินการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางตา่งๆที่บริษัทก าหนด  เพื่อให้มกีารตรวจสอบตามกระบวนการท่ีระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบัติการแจง้เบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทุจรติ (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือการกระท าที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบรษิัทฯแต่
อย่างใด 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงสรุปวา่ที่ประชุมฯ
ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 แล้ว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ที่
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
936.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 994.57 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท  ต้นทุนขาย 1,554.60 ล้านบาท ก าไรขั้นต้น 
88.41 ล้านบาท  รายได้อื่นจ านวน 20.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จ านวน 
122.24 ล้านบาท  โดยมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 12.86 ล้านบาท  หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.05 บาท 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 
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การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในส่วนของการด าเนินงานด้านการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เขา้

ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) อย่างไรกต็าม บริษัทฯ ได้
จัดท านโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผดิปกตใินการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางตา่งๆที่บริษัทก าหนด  เพื่อให้มกีารตรวจสอบตามกระบวนการท่ีระบุไว้ใน “นโยบายและวิธี
ปฏิบัติการแจง้เบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดทุจรติ (Fraud) หรือการ
คอร์รัปชั่น(Corruption) หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือการกระท าที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบรษิัทฯแต่
อย่างใด 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงสรุปวา่ที่ประชุมฯ
ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 แล้ว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) ที่
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 
936.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 994.57 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วน
ของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท  ต้นทุนขาย 1,554.60 ล้านบาท ก าไรขั้นต้น 
88.41 ล้านบาท  รายได้อื่นจ านวน 20.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จ านวน 
122.24 ล้านบาท  โดยมีขาดทุนสุทธิ จ านวน 12.86 ล้านบาท  หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.05 บาท 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 
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มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                             0   - 
งดออกเสียง                    0   -   
บัตรเสีย                     0   -   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า ”บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน”  

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรผลก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จงึไม่ต้องจัดสรรผลก าไร
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี  

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล  บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงนิส ารองตา่งๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทัและ
ตามกฎหมาย  ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจ าเป็นอื่นๆ ในอนาคต  

ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธจิ านวน 12.86 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น   

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้ 

 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)16

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

7 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0    - 
งดออกเสียง                              0    - 
บัตรเสีย                               0    -   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งตามจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี้  มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน  5 ท่าน ดังนี ้

1. นายชลิต สถติย์ทอง   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย   กรรมการ 
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์  กรรมการ 
4. นายพันธุม พันธุมจินดา  กรรมการ       
5. นายเอกมินทร์ งานทวี  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่
วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระท้ัง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายชลิต สถติย์ทอง   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย   กรรมการ 
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์  กรรมการ 
4. นายพันธุม พันธุมจินดา  กรรมการ 
5. นายเอกมินทร์ งานทวี  กรรมการ 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0    - 
งดออกเสียง                              0    - 
บัตรเสีย                               0    -   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 14 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งตามจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา” 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี้  มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน  5 ท่าน ดังนี ้

1. นายชลิต สถติย์ทอง   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย   กรรมการ 
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์  กรรมการ 
4. นายพันธุม พันธุมจินดา  กรรมการ       
5. นายเอกมินทร์ งานทวี  กรรมการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ต้ังแต่
วันท่ี 4 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้ง   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ) ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท  ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา   จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระท้ัง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายชลิต สถติย์ทอง   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย   กรรมการ 
3. นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์  กรรมการ 
4. นายพันธุม พันธุมจินดา  กรรมการ 
5. นายเอกมินทร์ งานทวี  กรรมการ 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทีละท่าน 

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 5 ท่าน  กลับเข้ามาเป็น
กรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ด าเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 5.1)  นายชลิต สถิตย์ทอง 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง                              0  - 
บัตรเสีย                               0  -   

5.2)  นายสุวัฒน์ จติตมยั 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,594,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง        128,000   - 
บัตรเสีย                               0   -   

 5.3)  นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค ์

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0    - 
งดออกเสียง                              0    - 
บัตรเสีย                               0    -   
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 5.4)  นายพันธุม พันธุมจินดา  
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง                              0   - 
บัตรเสีย                               0   -   

 5.5)  นายเอกมินทร์ งานทว ี  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  104,424,560 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง                   297,500   - 
บัตรเสีย                               0   -   

 วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี ้

  ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
-   บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 
-   สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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 5.4)  นายพันธุม พันธุมจินดา  
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง                              0   - 
บัตรเสีย                               0   -   

 5.5)  นายเอกมินทร์ งานทว ี  

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  104,424,560 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0   - 
งดออกเสียง                   297,500   - 
บัตรเสีย                               0   -   

 วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี ้

  ค่าตอบแทนกรรมการ 

-  เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
-   บ าเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี 
-   สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

- เบี้ยประชุม :  20,000 บาท/คน/ครั้ง 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                             0    - 
งดออกเสียง                             0    - 
บัตรเสีย                              0    -   

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า  บริษัท 
บัญชีกิจ จ ากัด   เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ   มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ 

1. นายเทวา ด าแดง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563) 

2. นางสาวสุดาพร ทะวาป ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862    หรือ 
      (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 2778   

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 
1,350,000 บาท โดยบริษัทฯไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากส านักงานสอบบัญชี 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  ผู้ด าเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 

มติ ที่ประชุมฯได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเทวา ด าแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
10777 หรือนางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายพรชัย กิตติ
ปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจ านวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

11 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0    - 
งดออกเสียง                              0    - 
บัตรเสีย                               0    -   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลาประมาณ  10.45 น.                                           

 

ลงชื่อ     ประธานท่ีประชุม 
                    (นายสุริย์ บัวคอม) 
                                     
 

ลงชื่อ                      ผู้บันทึกการประชุม 
                                  (นายสรรัฐ   งานทว)ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

11 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 104,722,060 100.00 
ไม่เห็นด้วย                              0    - 
งดออกเสียง                              0    - 
บัตรเสีย                               0    -   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลาประมาณ  10.45 น.                                           

 

ลงชื่อ     ประธานท่ีประชุม 
                    (นายสุริย์ บัวคอม) 
                                     
 

ลงชื่อ                      ผู้บันทึกการประชุม 
                                  (นายสรรัฐ   งานทว)ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายเฉลยีว พลวิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
73 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
กำรศึกษำ - ปริญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

- เนติบัณฑิตไทย   ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ  
                            บัณฑิตยสภำ 

กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัด 

- ไม่มี - 
นิติบุคคลอื่น 
ปัจจุบัน  อนุญำโตตลุำกำร สถำบันอนุญำโตตุลำกำร  
              ศำลยุติธรรม 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ 

ไม่เป็น 

เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
  
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายสรรัฐ  งานทว ี
กรรมกำร 
กรรมกำร 
35 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%  
กำรศึกษำ - ปรญิญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
                    มหำวิทยำลัยมหิดล   

กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัด 

2554 - 2558      กรรมกำร  
                           บมจ.เซอร์คิท อเีลคโทรนิคส์ อินดัสตรสี์   
นิติบุคคลอื่น 
2554 - ปัจจุบัน   กรรมกำร บรษิัท งำนทวีพ่ีน้อง จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 7  ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บุตรนำยสุกิจ งำนทวี, ลูกพีลู่กน้องนำยเอกมินทร์ งำนทวี และ

นำงสำวบงกช งำนทวี 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
  
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายสรรัฐ  งานทว ี
กรรมกำร 
กรรมกำร 
35 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 50,500 หุ้น คิดเป็น 0.02%  
กำรศึกษำ - ปรญิญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
                    มหำวิทยำลัยมหิดล   

กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัด 

2554 - 2558      กรรมกำร  
                           บมจ.เซอร์คิท อเีลคโทรนิคส์ อินดัสตรสี ์  
นิติบุคคลอื่น 
2554 - ปัจจุบัน   กรรมกำร บรษิัท งำนทวีพ่ีน้อง จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 7  ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บุตรนำยสุกิจ งำนทวี, ลูกพีลู่กน้องนำยเอกมินทร์ งำนทวี และ

นำงสำวบงกช งำนทวี 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี

 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายเจนวิชช์  เหลอืงเจรญิกิจ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
38 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 3,360,800 หุ้น คิดเป็น 1.24% 
กำรศึกษำ - ปรญิญำโท สำขำธุรกิจอสังหำรมิทรัพย์    

                    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตรี สำขำวิศวกรรมเครือ่งกล Asian University 
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 

กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัด 

-ไม่ม-ี   
นิติบุคคลอื่น 
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรส่วนวิศวกรรม บจก. เอส.พ.ีเค คอน    
                        สตรั๊คชั่น 
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ด-ีซีอีเอ็ม                        

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายประดิษฐ์  วุฒภิาพรกุล 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
65 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%  
กำรศึกษำ - ปริญญำตรีนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
2541- ปัจจุบัน ทนำยควำม บจก. งำนทวีพ่ีร้อง 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นายประดิษฐ์  วุฒภิาพรกุล 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
65 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 20,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%  
กำรศึกษำ - ปริญญำตรีนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

- ไม่ม-ี 
นิติบุคคลอื่น 
2541- ปัจจุบัน ทนำยควำม บจก. งำนทวีพ่ีร้อง 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ไม่เป็น 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการ 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแต่งตั้ง 
อำยุ 
สัญชำต ิ

นางสาวบงกช  งานทว ี
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร  
38 ปี 
ไทย 

กำรถือหุ้น 546,000 หุ้น คิดเป็น 0.20% 
กำรศึกษำ - ปรญิญำตรี สำขำกำรจัดกำร  City University of Seattle   
กำรอบรมหลักสตูรกรรมกำร ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัดอื่น 

2561 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์ 
นิติบุคคลอื่น 
- ไม่ม ี-   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ปี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ลูกพี่ลูกน้อง นำยสรรัฐ งำนทวี,  

น้องสำวนำยเอกมินทร ์งำนทวี,บุตรนำยศิวะ งำนทวี 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ไม่เป็น 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ม ี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด(มหาขน) 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาขน) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดในบริษัท 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้
มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยไวร์โพรดคัท์ จ ากัด(มหาขน) 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด(มหาขน) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดในบริษัท 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้
มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

ข้อ 23  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท 

 การประชุมคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึงเดือน นับแต่วันได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า 
เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ท้ังน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสามวัน 

 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือสถานท่ีอื่น
ใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 26  มติของท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังตอ่ไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงข้างมาก 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ี
ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 27 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท

ได้จัดการไป 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
(6) กิจการอื่นๆ 
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(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ี
ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 27 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท

ได้จัดการไป 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
(6) กิจการอื่นๆ 
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วิธีปฎิบตัิส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคูม่ือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์
ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่จะเข้ารว่มประชมุ ดังนี ้

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ) โดยขอให้ท่าน
ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม  

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยันสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM  
2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณผู้ีถือหุ้นประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ -สกุล 
ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 กรณทีี่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 

  กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้น
  จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอ านาจ
  ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้ 
 ช่องทาง E-Mail : info@thaiwireproducts.com 
 ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากดั (มหาชน) 

          เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
            ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
            โทรศัพท์ 02 520 3855 – 64 

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสำรประกอบกำร
มอบฉันทะฉบับจริงถึงบริษัท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 โดยก ำหนดวันที่บริษัทได้รับทำง
ไปรษณีย์วันที่ 22 เมษำยน 2565 เป็นวันสุดท้ำยที่จะมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่าน
จะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้า
ใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1-2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณี
ที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 กรณทีี่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 
o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 

  กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้น
  จะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มีอ านาจ
  ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้ 
 ช่องทาง E-Mail : info@thaiwireproducts.com 
 ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากดั (มหาชน) 

          เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
            ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
            โทรศัพท์ 02 520 3855 – 64 

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสำรประกอบกำร
มอบฉันทะฉบับจริงถึงบริษัท ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 โดยก ำหนดวันที่บริษัทได้รับทำง
ไปรษณีย์วันที่ 22 เมษำยน 2565 เป็นวันสุดท้ำยที่จะมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่าน
จะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้า
ใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1-2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณี
ที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 
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2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

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

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 จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น
เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) ให้บริษัท ภำยในวันที่ 22 
เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางข้างต้น 
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หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางข้างต้น 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เป็นดังนี้ 

แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีงา่ย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

(ใช้ได้ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดยีน 
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นได้ดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี้ 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
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หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปน้ี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางข้างต้น 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทฯได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 เป็นดังนี้ 

แบบ ก.  เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีงา่ย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

(ใช้ได้ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดยีน 
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นได้ดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงันี้ 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
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จ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
 อีเมล์ : info@thaiwireproducts.com 
 ทางไปรษณีย์ :  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
        ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
           โทรศัพท์ 02 520 3855 - 64 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
ค าแนะน าหรือค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังนี้ 
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจาก
ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์
ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 
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ใบตอบรับเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ บริษทั ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด (มหำชน) 
Confirmation form for attending the E-AGM of Thai Wire Products Public Company 

วันท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                       Date                       Month                    Year 
(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง......................................... 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 
สัญชาต.ิ.......................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................ 
Nationality                    Residing at No.               Road                                             Sub district 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์........................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บรษิัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Thai Wire Products public company limited 
โดยถือหุ้นรวมท้ังสิ้น ........................................................................................ หุ้น 
Holding the total amount of                                                                             shares 

           ลงชื่อ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder 
                                                                                    
                 (..........................................................) 

          ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
          I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
                                 เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                       Self-Attending 

                มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….................. เข้าร่วมประชุมดงักล่าวข้างต้น 
                       Proxy to                                                                                                   attend the meeting. 
   (3)   ข้อมูลในการจัดสง่วิธกีารเข้าร่วมประชุม 
           Please send the Link to join the meeting by below email 
          g                  อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
                         E-Mail                                 Please fil in the blank.       พ 
                         โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
                         Mobile Number                  Please fil in the blank. 
   (4)   จัดส่งใบตอบรับน้ีพร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามวิธใีนการเขา้ร่วมประชุม ภำยในวนัที ่22 เมษำยน 2565 
         Please submit confirmation form and the required document by 22 April 2022 
   (5)   เมื่อได้รับการยืนยันตวัตน บริษัทฯ จะจัดสง่ลิงค์การเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชมุไปยังอีเมลท่ีท่านได้ระบุ               
           Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
   (6)   ในวันประชมุผู้ถือหุ้นจะตอ้งเตรยีม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 
           Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 
ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นายสุรยิ์ บัวคอม 
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 
77 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ท่ี 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

- เศรษฐศำสตร์บัณทิต   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

- กรรมกำร ธนำคำร Zheng Xin Bank 
- กรรมกำร บมจ.ควอลิตี้ เฮำส ์

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่ม ี(ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 
 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นายชลิต สถิตยท์อง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
71 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ท่ี 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - เนติบัณฑิตไทย  ส ำนักอบรมศ กษำกฎหมำยแห่งเนติ 

   บัณฑิตยสภำ 
- นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

- กรรมกำรตรวจสอบ   บมจ. เอเพก็ช์ดีเวลลอปเม้นท์ 
- ประธำนกรรมกำร    บรษิัท เพลนิจิตแคปปิตอล จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร    บรษิัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่ม ี(ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) 37

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นายชลิต สถิตยท์อง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
71 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ท่ี 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - เนติบัณฑิตไทย  ส ำนักอบรมศ กษำกฎหมำยแห่งเนติ 

   บัณฑิตยสภำ 
- นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

- กรรมกำรตรวจสอบ   บมจ. เอเพก็ช์ดีเวลลอปเม้นท์ 
- ประธำนกรรมกำร    บรษิัท เพลนิจิตแคปปิตอล จ ำกัด 
- ประธำนกรรมกำร    บรษิัท พีซีแอลแพลนเนอร์ จ ำกัด 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่ม ี(ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นายเฉลยีว พลวิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
73 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - เนติบัณฑิตไทย  ส ำนักอบรมศ กษำกฎหมำยแห่งเนติ 

   บัณฑิตยสภำ 
- นิติศำสตร์บัณฑิต  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

อนุญำโตตุลำกำร 
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ศำลยุติธรรม 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่ม ี(ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)38

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นางทพิชญาณ์  สุตตปัญญา 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
63 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - ปรญิญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ปรญิญำตรี สำขำกำรบัญช ี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
2550 - 2558  รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซอร์คิทอเีล็ค  
                   โทรนิคส์อินดัสตรีส ์
นิติบุคคลอื่น 
2558 - 2560 ผู้พิพำษำสมทบในศำลแรงงำนภำค 1   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่มี (ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน) 39

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 
 

ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อำยุ 
สัญชำต ิ
ท่ีอยู่ติดต่อ 

นางทพิชญาณ์  สุตตปัญญา 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
63 ปี 
ไทย 
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ำกัด(มหำชน) 
เลขท่ี 101/88 หมู่ 20 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร  
ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหน ่ง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 

กำรถือหุ้น ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว ไม่ม ี
กำรศ กษำ - ปรญิญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ปรญิญำตรี สำขำกำรบัญช ี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน /ต ำแหน่งงำนอื่นใน
ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนและบรษิัทมหำชนจ ำกัดอื่น 
2550 - 2558  รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เซอร์คิทอเีล็ค  
                   โทรนิคส์อินดัสตรีส ์
นิติบุคคลอื่น 
2558 - 2560 ผู้พิพำษำสมทบในศำลแรงงำนภำค 1   

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 4 ครัง้ จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครั้ง จำกท้ังหมด 4 ครั้ง 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับบริษัท    

ไม่ม ี

ประวัติท ำผิดกฎหมำย ไม่ม ี
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชมุครั้งน้ี ไม่มี (ยกเว้นวำระท่ี 6 เรือ่ง พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

............................................................................................... 
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ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต........................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  หรือ 
 (3) ................................................................................... อายุ…...................ปี  อยู่บ้านเลขที.่.......................................... 
ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.........................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉันทะ 
          (                                            ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                            ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                            ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
          (                                            ) 
 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

            …………………………………………………………………….…. 

 

 

เขียนที่........................................................................ 
วันที.่....................เดือน........................................พ.ศ. ....................... 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่................................................................ถนน................................................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์............................ 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ………………….………... หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ …...…………...………… เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ……………..….……..…..…หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………..…………..….….…เสียง  
   

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  หรือ 
 
 (2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  หรือ 
 
 (3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

  

โปรดตดิ 
อากรแสตมป ์

20 บาท 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

            …………………………………………………………………….…. 

 

 

เขียนที่........................................................................ 
วันที.่....................เดือน........................................พ.ศ. ....................... 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่................................................................ถนน................................................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์............................ 
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม ………………….………... หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ …...…………...………… เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ……………..….……..…..…หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………..…………..….….…เสียง  
   

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  หรือ 
 
 (2) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  หรือ 
 
 (3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขที.่........................................ 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

  

โปรดตดิ 
อากรแสตมป ์

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
       (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 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     งดออกเสียง  
   2. นายสรรัฐ งานทวี 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   3. นายเจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
   4. นายประดิษฐ์ วุฒิภาพรกุล 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     5. นางสาวบงกช งานทวี 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                                                      

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ………………….…………………..ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….………………) 
 
ลงช่ือ…………………….………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (………………….……………………) 
 
ลงช่ือ……………….……………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………….………………………) 
 
ลงช่ือ…………….………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (………………….……………………) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ………………….…………………..ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………….………………) 
 
ลงช่ือ…………………….………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (………………….……………………) 
 
ลงช่ือ……………….……………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………….………………………) 
 
ลงช่ือ…………….………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (………………….……………………) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ของ บริษัท  

ไทยไวร์โพรดัคท์  จ ากัด (มหาชน ) ในวันที่  28 เมษายน 2565  เวลา 10.00  น.  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

วาระที่ …….. เร่ือง…………………………………………………………………………………..       
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เร่ือง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เร่ือง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

       เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ …….. เร่ือง…………………………………………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

      เห็นด้วย     ไม่เหน็ด้วย      งดออกเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เปน็ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

................................................................................................. 
 

 เขียนที่  ……………................................................................. 
 วันที.่....................เดือน............................................ พ.ศ. ............................. 
 (1) ข้าพเจ้า...................................................................................................................... สัญชาต.ิ..................................................... 
ตั้งส านักงานอยู่เลขที.่.................................ถนน............................................................ ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................................ จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์.................................. ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ให้กับ..................................................................................................  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั
......................................... เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสามัญ................................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง  
  หุ้นบุริมสิทธ.ิ...........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง  
 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
  (1) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์.......................... หรือ 
  (2) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์.......................... หรือ 
  (3) .......................................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที.่................................... 
ถนน......................................................ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์..........................  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565  ใน
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในครั้งนี ้ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉันทะบางสว่น คือ  
   หุ้นสามัญ........................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ.์..................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................. เสียง  
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด................................................. เสียง 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย.....................เสียง ไม่เห็นด้วย.....................เสียง งดออกเสียง...................เสียง 

โปรดตดิ 
อากรแสตมป์  

20 บาท 
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 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
  (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย.....................เสียง  ไม่เห็นด้วย.....................เสียง  งดออกเสียง...................เสียง  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
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ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (                                               ) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  ในวันที่ 28

เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
 

 วาระที่.......  เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   เห็นด้วย........................เสียง ไม่เห็นด้วย.........................เสียง งดออกเสียง......................เสียง 
 

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
  

 วาระที่.......   เรื่อง........................................................................................................................................... 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย.........................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 

  

 



บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)48

โรงงาน
เลขที่ 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-4610-3

โทรสาร 0-3868-4614

สำานักงานใหญ่
เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอ คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 520 3855 - 64
โทรสาร 02 520 3866

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำ�กัด (มห�ชน)


