




   

เลขที TWZAGM 01/2560 
 

วนัที  1 เมษายน 2560 
 

เรือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารทีแนบสง่มาด้วย  
 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมือวนัที 20 เมษายน 2559 
2. รายงานประจําปี 2559  
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2560  
4. ประวตัิของกรรมการทีครบกําหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ใหม ่
5. แบบรายงานการเพิมทนุ (F 534) 
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิของกรรมการอิสระทีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบับริษัททีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิลงทะเบียนเพือเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. 
10. แผนทีสถานทีจดัการประชมุ 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัองัคารที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรม
เจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี  
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
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วำระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
 
วำระที่ 2     พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2559 
เวลา 13.30 น. โดยได้มีการจดัท ารายงานการประชุมและจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1                  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 กำรลงมติ : วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 3      รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั      
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งจัดท าขึน้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ซึง่บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นในรอบปี 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 กำรลงมติ :  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น 
 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตงิบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งก าหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน               
ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น”  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี               
รับอนญุาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดุล และ
บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ               
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัท ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ในปี 2559 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

  

 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รำยละเอียด 2559 
(ล้ำนบำท) 

2558 
(ล้ำนบำท) 

สนิทรัพย์รวม                       4,583.51  3,816.63 
หนีส้นิรวม                       2,254.75  1,608.35 
สว่นของผู้ ถือหุ้น                       2,328.76  2,208.28 
รายได้รวม                       4,129.74  3,690.40 
ก าไรสทุธิ                          128.77  21.70 
ก าไรตอ่หุ้น (หนว่ย :บาท)  0.0207  0.0035 

 

  

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม             
ในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา            
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ
ในการพิจารณายกเว้นไมด่ าเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 
ก าหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารอง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) 
ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
จ่ายเ งินปันผลส าหรับปี 2559 ใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.00785 บาท เ ป็นจ านวนเ งิน 
48,950,628.89 บาท และจดัสรรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  เป็นจ านวน
เงิน 6,438,648.97 บาท โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560 
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(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน ต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผ่า่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี ้  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1. ก าไรสทุธิ 128.77 ล้านบาท 21.70 ล้านบาท 101.53 ล้านบาท 
2. ส ารองตามกฎหมาย 6.44 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท   5.08 ล้านบาท 
3.จ านวนหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236      ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจ าปี 
    4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล 6 เดือนแรก 
    4.2  เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั 

0.00785  
 
บาท:หุ้น 0.00133  

 
บาท:หุ้น 0.01208  

0.00636   
0.00572   

บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 48.95   ล้านบาท 8.29   ล้านบาท 79.44       ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.01 % 40.22 % 82.36          % 

 ** อตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากร้อยละของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 
 

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560                                                                                    

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120         
ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 ก าหนดให้บริษัท
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้ สอบบัญชี         
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัที่พ้นจากการปฏิบตัหิน้าที่ 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบญัชีจาก          
ส านกังานสอบบญัชี ซ ีแอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดตอ่กนั เนื่องจาก                  
ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีที่เสนอ
ส าหรับปี 2560 ได้ก าหนดเป็นจ านวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในวงเงิน
ประมาณ 1,720,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ               
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6 
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ติดต่อกัน และกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปี สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชือดงันี  

1)  นางสาวจินตนา มหาวนิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 4687 
2)  นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 5131 
และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท  

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีทีผา่นมา  เป็นดงันี   

รายละเอียดคา่สอบบญัชี ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท    1,350,000    1,250,000     1,250,000 
 

 

นอกจากนี  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบวา่ บริษัทได้คดัเลือกสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 6 แหง่ด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั , บริษัท ทีแซด เทรดดิ ง จํากดั , 
บริษัท เดอะบอกซ์เซส จํากดั ,บริษัท เลอ อนัดามนั ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั, บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน จํากดั 
และบริษัท มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท
ยอ่ยทั งหกแหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท  

 

 ทั งนี  สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานั นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

การลงมติ วาระนี ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม 
 

กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก 
กนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนั นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการทีออกตามวาระนั น อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้” 
 

สาํหรับในปี 2560 ซึงเป็นปีทีสบิสอง มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1)  นางปิยะนชุ   รังคสริิ    กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท 
2)  ผศ.ดร.ทิพภากร   รังคสริิ กรรมการบริษัท 
3) นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการบริษัท 
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่  

1)  นางปิยะนชุ   รังคสริิ    กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท 
 2)  ผศ.ดร.ทิพภากร   รังคสริิ กรรมการบริษัท 
 3) นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้บคุคลข้างต้นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ครบก าหนด
วาระซึง่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

  

 บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่สอดคล้องและเทา่กบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองกรรมการ
อิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% จ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

 
 

 กำรลงมติ : วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพ 
ไว้กบับริษัท สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการแตล่ะทา่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 6.00 ล้านบาท  

 รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 กำรลงมติ : วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท หรือ
สกุลเงนิอ่ืนในจ ำนวนเทยีบเท่ำ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ไปช าระ
คืนหนีเ้งินกู้ซึง่มีอยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/ หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุ
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  จึงเสนอให้          
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกลุเงินอื่นในจ านวน
เทียบเทา่ ทัง้นีว้งเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเช่ือที่บริษัทจะกู้จากสถาบนัการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
จะไมเ่กินจ านวน 5,000 ล้านบาท (ไมน่บัรวมสนิเช่ือของกลุม่บริษัทท่ีมีแล้ว ณ ปัจจบุนั)  

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปช าระคืนหนีเ้งินกู้ ซึ่งมีอยู่ใน
ปัจจบุนั และ/หรือใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุ
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

ชนิด : หุ้ นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้ นหรือไม่ระบุช่ือ                  
มีหรือไม่มีหลกัประกันหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่
ด้อยสทิธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
มูลค่ำรวมของ 
หุ้นกู้  : 

มลูค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้  ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ านวน                
ที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่
ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้
รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าว
ข้างต้น (revolving basis) 

กำรเสนอขำย 
: 

เสนอขายหุ้นกู้ ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว 
หรือทยอยออกหุ้ นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป 
(public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
และ/หรือ ผู้ ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขาย
ในประเทศ และ /หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ                  
ที่เก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตรำดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้องที่มีผล
บงัคบัใช้ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อำยุของหุ้นกู้  : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ก ำ ร ไ ถ่ ถ อ น
ก่อนก ำหนด : 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่
มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการ
ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ ำนำจก ำหนด
รำยละเอี ยด
อื่นๆ : 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจ ดงันี  ้
1.)  ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ช่ือ อตัรา ดอกเบีย้ 
อายกุารไถ่ถอน การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบั
การเสนอขายซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 
2.)  แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์และ/หรือบคุคลอื่น
ใดในกรณีที่จะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 
3.)  ติดตอ่ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆรวมถึงติดต่อ
ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลกัฐานกับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจนด าเนินการใดๆที่เก่ียวข้อง
หรือจ าเป็นได้ทกุประการตามที่เห็นควร 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ ทัง้นี ้วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเช่ือที่บริษัทจะกู้จากสถาบนัการเงิน ณ เวลา
ใดเวลาหนึง่ไมเ่กินจ านวน 5,000 ล้านบาท (ไมน่บัรวมสนิเช่ือของกลุม่บริษัทท่ีมีแล้ว ณ ปัจจบุนั) 

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 10 พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำยของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทนุ
จากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องท าการลดทนุจดทะเบียน
ส าหรับหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ยซึง่ไมไ่ด้เป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ดงันัน้บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,033,379,452.60 บาท 
เหลือ 961,588,716.20 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 717,907,364 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 71,790,736.40 บาท  
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 71,790,736.40 บาท 
จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,033,379,452.60 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย ซึ่งไม่ได้
ส ารองไว้ส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 717,907,364 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ซึ่งภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี ้บริษัทจะมีทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 961,588,716.20 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 9,615,887,162 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 11 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง

กับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  961,588,716.20 บาท  
  แบง่ออกเป็น                     9,615,887,162  หุ้น    
  มลูคา่หุ้นละ                                     0.10 บาท   
  โดยแบง่ออกเป็น : 
  หุ้นสามญั      9,615,887,162  หุ้น  
  หุ้นบริุมสทิธิ                      - หุ้น                     

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 12 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวนไม่เกนิ 180,000,000.00 บำท                                                                                   

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการรองรับการขยายตวัของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 180,000,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุน             
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็น จ านวนหุ้ นสามัญจ านวน 
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9,615,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็น                  
หุ้นสามญั 11,415,887,162 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 180,000,000  บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,800,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้จากเดิม 
961,588,716.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
11,415,887,162 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท  

กำรลงมติ : วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่ 13 พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน   1,141,588,716.20  บาท 
 แบง่ออกเป็น                          11,415,887,162   หุ้น   
 มลูคา่หุ้นละ                                            0.10   บาท   
  โดยแบง่ออกเป็น : 

 หุ้นสามญั        11,415,887,162  หุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิ                              -  หุ้น                    

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

 กำรลงมติ :  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

จ ำนวนไม่เกนิ 1,800,000,000 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำทเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดมิตำมสัดส่วน (Rights Issue) 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามทีได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิมทุน จํานวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ในวาระการประชมุที 12 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิมทนุแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวนไมเ่กิน 1,800,000,000 หุ้น  มลูค่าทีตราไว้             
หุ้ นละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วน (Rights Issue) และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาทีเสนอขายและรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ             
ทีเกียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักลา่ว โดยการจดัสรรหุ้นเพิมทุนดงักลา่วให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันทีบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั งถัดไป หรือภายในวันทีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั งถดัไป ทั งนี แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน รวมถึง
การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมทั งดําเนินการต่างๆ 
อนัเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และ
หลกัฐานทีจําเป็นและเกียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่ว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน
คําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง และการนําหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใด
อนัจําเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุทีออกโดยบริษัท จํานวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท             
เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,800,000,000 หุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights 
Issue) ตามรายละเอียดทีได้นําเสนอข้างต้นตอ่ไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมต ิ: วาระนี ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที 15 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)        

ทั งนี  บริษัทจะกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที                
30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 31 มีนาคม 2560  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ในวันอังคารที                
18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตั งแตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป  

กรณีทีทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9  หรือสามารถ               
ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงตามทีระบุไว้เท่านั น หรือ
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ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุ่มแก้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยประวตัิของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัท ภายในวนัที่ 14 เมษายน 2560 โดยสง่มาที ่

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

   

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
            

                                                              ( นางปิยะนชุ รังคสริิ ) 
                                                                 กรรมการผู้จดัการ 
                  บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หมำยเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบัวาระ 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ลว่งหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th 

                   ขอแสดงความนบัถือ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

วันพุธที 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกาํแพงเพชร 6 หลักสี กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
 
 บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดรายชือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวนัที 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายขือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 29 มีนาคม 2559 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
10,555 ราย คิดเป็น 6,235,748,903 หุ้น 
 
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม

1. นายพทุธชาติ   รังคสริิ ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะนชุ รังคสริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
5. นายบนัดาล อดุล กรรมการอิสระ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   ติดปฏิบตัิภารกิจของทางราชการ 

 

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม 
 1. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
 2. นางสาวนลนีิ ประทบัศร ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และเลขานกุารบริษัท 
 3. นางสาวกฤษณา  เหมืองหม้อ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 
 4. นางสาวรัชนก สภุานิต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอืน 
1.  นายบญัชา  เดชอดุม ทีปรึกษาทางกฎหมาย  
2. นายพิมลโรจน์ นิมากร ผู้สอบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
3.   นายภธิูชย์  วนัชยัจิระบญุ ผู้สอบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 

 
เริมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

เอกสารแนบ 1 
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พิธีกรกลา่วชี แจงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี  
(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในครั งนี  จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระการประชุมตามที

กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึงจะมีทั งสิ น 10 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน 
จึงจะให้มีการลงมติสาํหรับวาระนั นๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเมือประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชือนามสกุล ทั งนี 
หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งชือสกลุของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะให้ทีประชมุทราบด้วยทกุครั ง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 
(3)  วิธีการออกเสยีงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี  
ในแตล่ะวาระทีต้องมีการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทีประชมุผู้ ถือหุ้น วา่จะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั นๆ ว่าทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ
หรือเห็นด้วย ตามทีประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึ น แล้วเจ้าหน้าทีของบริษัทจะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ทีจะคดัค้านหรืองดออกเสยีงเพือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงจะต้องกาเครืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบสีเหลียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนทีแจกให้ตั งแต่ขั นตอนการลงทะเบียน 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีงให้ถือวา่เห็นด้วย ซึงอาจไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นทีทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง  

 สาํหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที 7 เรือง พิจารณาอนมุตัิแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
จะใช้บตัรลงคะแนนทีบริษัทฯ ได้แจกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษารายละเอียดบนบตัรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วเพือตรวจสอบและบนัทึกคะแนน 
และเพือให้ผลการตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตทีประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนบัคะแนนในภายหลงั
เมือเสร็จสิ นการตรวจนบัคะแนนทนัที โดยขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระลาํดบัถดัไปก่อน  

 (4)  ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั งแต่ขั นตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงตามทีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสังของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสยีงให้ถกูต้องตรงตามทีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึงลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยูร่่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการสง่บตัรลงคะแนนทีออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าแก่เจ้าหน้าทีของบริษัท 
เพือบนัทกึคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนั นๆ 

ทั งนี  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนทีระบคุวามเห็น ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที 
ก่อนทีประธานจะสรุปคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนั น ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงเห็นด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าทีประธานทีประชมุ กลา่วเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั งด้วยตนเอง 84 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
644,933,714 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 73 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,534,669,616 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งสิ น 
157 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,179,603,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.9534 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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เมือวนัที 29 มีนาคม 2559 มีทั งหมด 10,555 ราย รวมจํานวนหุ้นทั งสิ น  6,235,748,903  หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คุณนลินี  ประทับศร 
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชี แจงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่ง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 
วาระที 1      เรืองแจ้งเพือทราบ 
 

  ไมม่ี 
 
วาระที 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558  
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามทีบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2558 เมือวนัที 30 เมษายน 2558 ซึงบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่สาํเนารายงาน
การประชุมให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทั งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึงในทีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ทีคดัค้านและงดออกเสยีงโปรดลงคะแนน เมือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึงประชุมเมือวนัที 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกําแพงเพชร 6 หลกัสี กรุงเทพมหานคร  

 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี  

 เห็นด้วย  จํานวน     2,094,684,360  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   95.7305 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน          93,420,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.2694 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,188,105,177 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการ
เปลียนแปลงทีสาํคญัซึงเกิดขึ นในรอบปี 2558 ตามทีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2558  ซึงจดัทําขึ น
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อยา่งถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึงได้จดัสง่ให้แก่
ทา่นผู้ ถือหุ้น รวมทั งเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 เนืองจากวาระนี เป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 

 

ประธานฯ  สอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี  

 

คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามในทีประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการ
ในเรืองการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชันอยา่งไร มีนโยบายอยา่งไร มีหลกัฐานหรือไม ่ 

 

พลเอก ดร. สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว แจ้งในทีประชุมว่า ทางบริษัทฯ ให้ความสําคญัในด้านธรรมาภิบาล 
โดย ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ ได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร การต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน ซึงจดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD –Thai Institute of Directors) และขอให้ ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ 
กลา่วในรายละเอียดเรืองการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชันให้ทีประชมุทราบ 

 

ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ  แจ้งในทีประชมุวา่ ทางบริษัทฯ  ได้นําความรู้ทีได้รับจากการอบรมมาปรับใช้
กบับริษัทฯ ในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงตารางอํานาจการอนมุตัิ , จดัอบรมเรืองจริยธรรมของพนกังาน 
ซึงเป็นหวัข้อวิชาในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังาน, ลงเว็บไซด์ภายในบริษัทฯ และทดสอบระดบัความรู้ของพนกังาน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรือไม่ เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ทีประชมุมีมตรัิบทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

 

มติทีประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 
วาระที 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2558 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึงกําหนดให้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สาํหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2558  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ   และรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี  
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 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี  
 

รายละเอียด 2558 
(ล้านบาท) 

2557 
(ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 3,816.63 3,420.60 
หนี สนิรวม 1,608.35 1,200.02 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,208.28 2,220.58 
รายได้รวม 3,690.40 4,120.99 
กําไรสทุธิ 21.70 101.53 
กําไรตอ่หุ้น (หนว่ย :บาท) 0.0035 0.0258 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิ นสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2558  

 

ประธานฯ  สอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี  

 

คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามในทีประชุมว่า จากการพิจารณา
งบการเงินประจําปีของบริษัทฯ พบวา่รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเนืองจากเหตผุลทางบญัชีด้านใดบ้าง 

   

คณุปิยะนชุ รังคสิริ ชี แจงต่อทีประชุมว่า ทางบริษัทฯ มียอดขายลดลงบางส่วนเนืองจาก ในช่วง
ไตรมาสที 3 และ 4 ของปี 2558 บริษัทได้เปลียนการขายผ่าน Operator Model ทําให้กําไรต่อหน่วย
เพิมมากขึ น คา่สง่เสริมการขายเพิมมากขึ น แตย่อดขายลดลง    

 

ประธานฯ  สอบถามในทีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม ่เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติอนมุตัิ
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2558 สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม   อนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 2558 สิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี  

เห็นด้วย  จํานวน     2,095,995,060  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       95.7330 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน          93,420,817    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              4.2669 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            2,189,415,877 เสียง     คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทั งนี คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว 
หรือเปลียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั งคราว โดยอยูภ่ายใต้เงือนไขทีการดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   นอกจากนี  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสํารอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่       ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

   คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00133 บาท เป็นจํานวนเงิน 8,293,546.04 บาท 
และจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 
เป็นจํานวนเงิน 1,085,128.59 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายชือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที 
9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 10 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 
17 พฤษภาคม 2559  

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผา่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. กําไรสทุธิ 21.70 ล้านบาท 101.53 ล้านบาท 82.72 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 1.09 ล้านบาท   5.08 ล้านบาท   4.16 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236     ล้านหุ้น  2,400 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี 
    4.1  เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก 
    4.2  เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั 

0.00133  
 

บาท:หุ้น 0.01208  
0.00636   
0.00572   

บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 

0.015   บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั งสิ น 8.29   ล้านบาท 79.44      ล้านบาท 36.00 ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.22 % 82.36         % 45.82   % 

 

 ** อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ  สอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี  
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คุณจิตต์ สาวิตต์กุล  จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  สอบถามในทีประชุมว่าการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2558 จ่ายจากกําไรในปี พ.ศ. ใด และนําเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรในปี 2557 เพือผู้ ถือหุ้น
จะได้เครดิตภาษีไปด้วย 

 

คณุฮั งใช้ อคัควสักลุ  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กลา่วขอบคณุบริษัทฯ ทีจ่ายเงินปันผล และ
เรืองการกําหนดวนั Record Date ซึงมีการกําหนดในวนัที 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชือวนัที 
10 พฤษภาคม 2559  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2559  ซึงกําหนดวัน XD 
หลงัจากผา่นมติทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว    เพือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบขา่วจากทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และได้พิจารณาตดัสินใจว่าจะถือหุ้นเพือรับเงินปันผลหรือจะขายหุ้นออกไป  และแจ้งว่า
เงินปันผลในปี 2558 น้อยมาก หากผลประกอบการในปี 2559 ยงัคงได้กําไรน้อย ขอเสนอให้พิจารณา
เป็นหุ้นปันผลแทน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ทีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่เมือไมม่ีผู้ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติอนมุตัิการอนมุตัิจดัสรร
กําไรสทุธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทีจ่ายจํานวน 8,293,546.04 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม   อนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2558  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทีจ่ายจํานวน  8,293,546.04 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 พฤษภาคม 2559 
โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  

 เห็นด้วย  จํานวน     2,098,765,060  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      95.7384 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน           93,420,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.2615 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              2,192,185,877 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที 6 พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2559 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่
สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที กจ.39/2548 เรือง
หลกัเกณฑ์เงือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ทีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที 20) กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิม
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ปฏิบตัิหน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตั งผู้สอบบญัชีรายใหม่ ทีสงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั งผู้สอบบญัชี รายทีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที
จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัทีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที 

สาํหรับในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชี 
ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ซึงเป็นปีที 5 ติดต่อกนั เนืองจากได้ปฏิบตัิหน้าทีในปีที
ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอตัราค่าสอบบญัชีทีเหมาะสม ทั งนี ค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 
1,250,000 บาท ซึงไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั งผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน          
สอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ซึงเป็นปีที 5 ติดต่อกัน และกําหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 
สิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยรายชือดงันี  

 

 1. นางสาวจินตนา       มหาวนิช               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที  4687 
 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที  5131  

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท  
 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีทีผา่นมา  เป็นดงันี   
 

รายละเอียดคา่สอบบญัชี ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

ปี 2557 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท  1,250,000     1,250,000 1,105,000 
 

ทั งนี ผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานั นไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทย่อย 
/ ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

 นอกจากนี  เห็นควรแจ้งให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 4 แหง่ด้วย คือ คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั , บริษัท ทีแซด เทรดดิ ง 
จํากดั , บริษัท เดอะบอกซ์เซส จํากดั และบริษัท เลอ อนัดามนั ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โดยมีค่าสอบบญัชี
และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทั งสีแหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท  

 

ประธานฯ  สอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี  

 

คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามในทีประชุมว่า จากการพิจารณา
คา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   พบว่าค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2559 
เพิมขึ นจากปี 2558 แตค่า่สอบบญัชีของบริษัทฯ เทา่เดิม ทั งนี แจ้งให้ทีประชมุเพือทราบ หรือเพืออนมุตัิ 
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คุณรัชนก สภุานิต  ชี แจงต่อทีประชุมว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2559 สูงขึ นจากปี 2558   
เนืองจาก บริษัท ปิยะชาติ จํากดั กําลงัวางแผนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ สง่ผลให้มีขั นตอนการสอบบญัชีและ
การปิดงบเป็นรายไตรมาส ทางบริษัทฯ จึงแจ้งเพือให้ทีประชุมทราบ  และในส่วนของค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ เป็นการแจ้งเพือให้ทีประชมุอนมุตัิ   

 

คณุจิตต์ สาวิตต์กลุ  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  นําเสนอในทีประชมุวา่ในปี 2560 ควรแตง่ตั งผู้สอบ
บญัชีรายใหม ่เมือผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าทีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี 

 

คุณฮั งใช้ อัคควัสกุล  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าใบอนุญาตสอบบัญชีของ
ผู้ ตรวจสอบบัญชีทั ง 2 ท่าน เหลือระยะเวลาเท่าไร และขอเสนอให้ในปี 2559 และ 2560 เพิมชือ
ผู้ตรวจสอบบญัชีเป็น 3 ทา่น  เพือป้องกนัปัญหาไมม่ีผู้สอบบญัชีเซ็นรับรองงบ 

 

                  คณุพิมลโรจน์  นิมากร  ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ แจ้งวา่  
 นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ใบอนญุาตหมดอาย ุปี 2559  ขณะนี อยู่ระหว่างการชี แจงและ

การตรวจสอบจากทาง ก.ล.ต.  เพือตอ่อาย ุคาดวา่จะได้รับการตอ่อาย ุ 
 นางสาวจินตนา  มหาวานิช ใบอนญุาตหมดอาย ุปี 2560  
ทั งนี  หากนางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ไมไ่ด้รับใบอนญุาต  จะไมม่ีผลกระทบ เนืองจากนางสาวจินตนา มหาวานิช 

ยงัสามารถเซ็นงบในปี 2559 ได้ 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั งผู้สอบบญัชีจาก
สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัทตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม    อนุมตัิแต่งตั งผู้สอบบญัชีรายนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4687 และ/หรือ  
นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5131 จากสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2559 ของบริษัท โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000.00 บาท 
โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี  

 เห็นด้วย  จํานวน     2,097,866,060  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.6886 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            1,100,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0501 
 งดออกเสยีง  จํานวน          93,420,817    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.2611 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,192,386,877 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
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 วาระที 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั ง ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม โดยกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั  ๆตอ่ไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุนั นเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่ กรรมการทีออกตามวาระนั น อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

สาํหรับในปี 2559 ซึงเป็นปีทีเอ็ด มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1)  นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
2)  นายบนัดาล   อดุล    กรรมการอิสระ 
3)  รศ.พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ซึงคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั งกรรมการทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง  

ทั งนี  บคุคลข้างต้นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทีได้รับ
การเสนอชือเพือพิจารณาเลือกตั งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดวาระซึงได้รับ
การเสนอชือกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สาํหรับวาระนี ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนืองจาก
มีสว่นได้เสยีในวาระนี  จึงขออนญุาตออกนอกห้องประชมุและเรียนเชิญกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้องประชมุ เพือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และจดัเก็บบตัรลงคะแนน
ให้เสร็จสิ นก่อน ประธานฯสอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิมเติม ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
โดยกาเครืองหมายลงในบตัรลงคะแนน หากเสร็จสิ นขอให้ยกมือขึ นเพือให้เจ้าหน้าทีบริษัทเดินไปจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเพือตรวจนบัตอ่ไป 

 

ประธานฯ เมือเสร็จสิ นการนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการทีออกนอกห้องประชุมกลบั
เข้าทีประชมุ  

 

มติทีประชุม อนมุตัิแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนมุตัิแต่งตั งกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน สาํหรับกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี  
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1)  นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  
 เห็นด้วย  จํานวน     2,097,138,291  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.6553 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                   1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน           95,250,817 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.3446 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,192,390,108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

2)  นายบนัดาล   อดุล    กรรมการอิสระ 
 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  
 เห็นด้วย  จํานวน     2,097,088,291  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.6530 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                   1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน           95,300,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          4.3468 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,192,390,108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

3)  รศ.พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  
 เห็นด้วย  จํานวน     2,097,088,291  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.6530 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                   1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน           95,300,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          4.3468 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,192,390,108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที 8     พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2559 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามข้อบังคับหรือตามมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึงอาจกําหนดเป็นจํานวน
แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั นให้ได้รับเบี ยเลี ยง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2558 

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  
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ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
 

รายละเอียด ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
คา่ตอบแทนของกรรมการทกุทา่น ไมเ่กิน 4,000,000 ไมเ่กิน 4,000,000 ไมเ่กิน 4,000,000 
คา่เบี ยประชมุ (ตอ่ครั ง) 
    ประธานกรรมการ 
    รองประธานกรรมการ 
    กรรมการ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบ 

 
30,000 
25,000 
20,000 
25,000 
20,000 

 
30,000 
25,000 
20,000 
25,000 
20,000 

 
30,000 
25,000 
20,000 
25,000 
20,000 

  
สาํหรับวาระนี ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมอีกหรือไม่ เมือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึงเป็นอตัราเดียวกันกับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียง        
ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม   อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2558 
 โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  
 เห็นด้วย  จํานวน     2,097,908,291  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.6887 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            1,101,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0502 
 งดออกเสยีง  จํานวน          93,420,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.2610 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,192,430,108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที 9  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนสําหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ 
TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุน
คงเหลือทีสาํรองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิของ TWZW4 

 

        เลขานกุารบริษัท  เรียนให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ  ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที 6/2557 
เมือวนัที 15 กันยายน 2557 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น 
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.609 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ณ ขณะนั น 
ซึงเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของใบสําคญัการแสดงสิทธิ TWZW3 
ตามเงือนไขการปรับสทิธิทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ จากเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ
ซื อหุ้ นได้ 1 หุ้ น ในราคาการใช้สทิธิหุ้นละ 0.30 บาท ปรับเป็น ใบสําคญัการแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สทิธิ
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ซื อหุ้นสามญัได้ 1.003 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.299 บาท ส่งผลให้หุ้นสามญัเพือรองรับการใช้สิทธิ 
TWZW3 ไม่เพียงพอตอ่การปรับสทิธิดงักลา่ว 

 

  ดงันั น จึงขอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุสาํหรับการปรับราคาใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยพิจารณาจัดสรร
จากหุ้นสามญัเพิมทนุคงเหลอืภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นทีสาํรองไว้เพือรองรับการใช้สทิธิของ TWZW4  

 

            คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้น
สามญัเพิมทนุสาํหรับการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน 
1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามญัเพิมทุนคงเหลือทีสาํรองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิของ 
TWZW4 

 

 ข้อมลูหุ้นสามญัเพิมทนุเพือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 

รายละเอียด 
จํานวนหุ้น 

ทีจดัสรร (หุ้น) 
จํานวนหุ้น 

ทีจดัสรรได้ (หุ้น) 
จํานวนหุ้น 

คงเหลือ (หุ้น) 
จํานวนหุ้นภายหลงัจดัสรร

เพือรองรับการปรับสิทธิ (หุ้น) 
TWZW3 400,000,001  399,999,858   143   401,199,858 
TWZW4 2,980,138,401 2,672,352,957 307,785,444   306,585,444 

 

 **   จํานวนหุ้นคงเหลอืทียงัไมไ่ด้รับการจดัสรรของ TWZW3 จํานวน 143 หุ้น ทีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
ได้มีมติ ลดทนุจดทะเบียนสาํหรับหุ้นสามญัทียงัมิได้นําออกจําหนา่ยเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

  ประธานฯ  สอบถามในทีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่
เมือไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอสรุปวา่ทีประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้น
สามญัเพิมทนุสําหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน 
1,200,000 หุ้น โดยจดัสรรจากจํานวนหุ้นสามญัเพิมทนุคงเหลือทีสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิของ 
TWZW4  ตามทีนําเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติทีประชุม   อนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุสําหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ น
จากเดิมจํานวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนคงเหลือทีสํารองไว้
เพือรองรับการใช้สิทธิของ TWZW4  ตามทีนําเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี  

 เห็นด้วย  จํานวน     2,099,058,291  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    95.7389 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                   1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน          93,420,817  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            4.2609 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,192,480,108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 
 



 

วาระที 10  พิจารณาเรืองอืนๆ 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ 
หรือชี แนะประการใดหรือไม่

คณุฮั งใช้  อคัควสักลุ
ของบริษัทฯ  หากกําไรไมม่ากนกัควรจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน  และจากสถานการณ์การแข่งขนัด้านมือถือ
รุนแรงมาก สนิค้าคงเหลือเป็นปัญหาหลกั  และแนะนําให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหม่ เพือมาเสริมให้เกิดกําไร
และคาดหวงัวา่บริษัท ปิยะชาติ จํากดั จะสามารถเข้าตลาดหลกัทรัพย์ได้

 

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ทีนี 
ซึงในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึ น

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในครั งนี 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
                                                                                                                             
    
    
 
 
 
 นางสาวนลนีิ   ประทบัศร 
         เลขานกุารบริษัท 
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พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

แจ้งตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมม่ีเรืองอืนใดเพือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม
หรือชี แนะประการใดหรือไม ่ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี 

คณุฮั งใช้  อคัควสักลุ  ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  ได้นําเสนอวา่ในปี 2560 
ของบริษัทฯ  หากกําไรไมม่ากนกัควรจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน  และจากสถานการณ์การแข่งขนัด้านมือถือ

าคงเหลือเป็นปัญหาหลกั  และแนะนําให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหม่ เพือมาเสริมให้เกิดกําไร
และคาดหวงัวา่บริษัท ปิยะชาติ จํากดั จะสามารถเข้าตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ทีนี 
ตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึ น 

กลา่วปิดการประชมุในครั งนี  

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

              นายพทุธชาติ   
                ประธานการประชมุ

 

มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม
ซึงในทีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ดงันี  

2560 ควรพิจารณาเงินทนุสาํรอง
ของบริษัทฯ  หากกําไรไมม่ากนกัควรจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน  และจากสถานการณ์การแข่งขนัด้านมือถือ

าคงเหลือเป็นปัญหาหลกั  และแนะนําให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหม่ เพือมาเสริมให้เกิดกําไร   

กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นทีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ทีนี  

  
                                                                                                                             

นายพทุธชาติ   รังคสริิ 
ประธานการประชมุ 
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รายงานประจาํปี รายงานประจาํปี 25525599  

เอกสารแนบ 2 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 



เรียน  คณะกรรมการบริษัท 
 

 ตามมติผู้ ถือหุ้นทีได้แต่งตั งให้สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบ          
งบการเงินประจําปี 2559 โดยได้กําหนดอตัราค่าสอบบญัชีไว้เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็น
จํานวนเงิน 1,170,000 บาท  บัดนี  ได้ดําเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั งผู้ สอบบญัชี และ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ ซึงเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทในปีก่อน เนืองจากได้ปฏิบัติหน้าทีในรอบปีทีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอตัราค่าสอบบญัชีทีเหมาะสม อีกทั ง 
สาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานั นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั ง สํานกังานสอบบญัชี               
ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาํหรับปี 2560 เป็นปีที 6 ติดตอ่กนั โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึงทีรับผิดชอบในการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชือ
ตอ่ไปนี  
  

 1. นางสาวจินตนา  มหาวนิช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  4687 
 2. นางจินตนา   เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที  5131 
 

ทั งนี  ได้กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560  เป็นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2560 จํานวนเงิน 810,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส จํานวนเงิน 
540,000 บาท ซึงไมร่วมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท  

 
 

                                                                                                        คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั งผู้สอบบัญชี                   
และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 

เอกสารแนบ 3 
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ชือ – สกุล นานางปิยะนุช  รังคสิริงปิยะนุช  รังคสิริ  

อายุ 50 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 3 ปี (2557ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 41/2005 

ประสบการณ์ทาํงาน   2559ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชัน 
 2559ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส 
   2557ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะบอกซ์เซส 
   2556ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

2556ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิ ง  
25562557 รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน 
25562557  รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

   25552557 กรรมการ บจ. อาร์ที โฮลดิ ง  
25532557 กรรมการ บจ. บางกอก ฟอเรสต์  
2544ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอฟ วนั ออโต้สปอร์ต 
25352558 กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลลูา่ร์  
2534ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปิยะชาต ิ

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  6 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท  9/9  ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  1/1  ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  เป็นคูส่มรสของนายพทุธชาต ิรังคสริิ ประธานกรรมการ 
ระหว่างกรรมการ  

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

เอกสารแนบ 4 
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ชือ – สกุล นานางปิยะนุช  รังคสิริงปิยะนุช  รังคสิริ  

อายุ 50 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 3 ปี (2557ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 41/2005 

ประสบการณ์ทาํงาน   2559ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชัน 
 2559ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส 
   2557ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เดอะบอกซ์เซส 
   2556ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

2556ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิ ง  
25562557 รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน 
25562557  รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

   25552557 กรรมการ บจ. อาร์ที โฮลดิ ง  
25532557 กรรมการ บจ. บางกอก ฟอเรสต์  
2544ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอฟ วนั ออโต้สปอร์ต 
25352558 กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลลูา่ร์  
2534ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปิยะชาต ิ

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  6 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท  9/9  ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  1/1  ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  เป็นคูส่มรสของนายพทุธชาต ิรังคสริิ ประธานกรรมการ 
ระหว่างกรรมการ  

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

เอกสารแนบ 4 
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ชือ – สกุล ผศผศ..ดรดร..ทพิภากร  รังคสิริทพิภากร  รังคสิริ 

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 12 ปี (2548ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาเอก ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที 63/2005  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 39/2005  และ 
AntiCorruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที 21/2015  

ประสบการณ์ทาํงาน   25572558 กรรมการบริหาร หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตและวิทยาศาสตร์ดษุฎี  
  บณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา)  
  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2556ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ปิยะชาต ิ
 2548ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

 25462558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควชิาการตลาด 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 25452546  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัทพรีเมยีร์ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท  9/9   ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  1/1   ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -  เป็นพีสาวของนายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

เอกสารแนบ 4 

30 
 

 
    

 
 

ชือ – สกุล ผศผศ..ดรดร..ทพิภากร  รังคสิริทพิภากร  รังคสิริ 

อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 12 ปี (2548ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาเอก ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที 63/2005  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 39/2005  และ 
AntiCorruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที 21/2015  

ประสบการณ์ทาํงาน   25572558 กรรมการบริหาร หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตและวิทยาศาสตร์ดษุฎี  
  บณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา)  
  บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2556ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ปิยะชาต ิ
 2548ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 

 25462558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควชิาการตลาด 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
 25452546  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริษัทพรีเมยีร์ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท  9/9   ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559  1/1   ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -  เป็นพีสาวของนายพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

เอกสารแนบ 4 
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ชือ – สกุล นางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธ์ุนางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธ์ุ  

อายุ 51 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 12 ปี (2548ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด M.B.A., University of Dallas, USA. 
 MS. Economics, University of North Texas, USA. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 43/2548  
ประสบการณ์ทาํงาน 2556  ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปิยะชาต ิ

2556  ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ 
  2548  ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 
 2537  ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ทกัษิณอตุสาหกรรมนํ ามนัปาล์ม (1993) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท 7/9   ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 
ระหว่างกรรมการ  

 

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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ชือ – สกุล นางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธ์ุนางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธ์ุ  

อายุ 51 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 12 ปี (2548ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด M.B.A., University of Dallas, USA. 
 MS. Economics, University of North Texas, USA. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 43/2548  
ประสบการณ์ทาํงาน 2556  ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปิยะชาต ิ

2556  ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ 
  2548  ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 
 2537  ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ทกัษิณอตุสาหกรรมนํ ามนัปาล์ม (1993) 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ในกิจการอืน  กิจการทีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 3 แหง่  
  กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท ไมม่ี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท 7/9   ครั ง 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 ครั ง 

ประวตักิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมม่ี 
ทีผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมม่ี 
ระหว่างกรรมการ  

 

ประวัติของกรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงได้รับการเสนอชือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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F534 
แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษัท ทดีับบลวิแซด คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) 
วันที 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 ข้าพเจ้าบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั งที 1/2560 
เมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2560 เกียวกบัการเพิมทนุและจดัสรรหุ้นเพิมทนุ ดงัตอ่ไปนี  
 
1. การเพิมทุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิมทนุ จํานวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท สง่ผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพิมขึ นจาก 961,588,716.20 บาทเป็น 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ 11,415,887,162 หุ้ น            
มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทโดยเป็นการเพิมทนุในลกัษณะดงันี  

การเพิมทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าทีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน 
การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

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

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

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

.....................  
แบบมอบอํานาจทัวไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

1,800,000,000 
..................... 

0.10 
..................... 

180,000,000.00 
.....................   

กรณีการเพิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุให้กรอกข้อมลูในลําดบัถดัไปทกุข้อยกเว้นข้อ 2.2  
กรณีการเพิมทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลาํดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4  

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื อ 
และชาํระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดมิ      

ประชาชน      
บคุคลใดๆ (ระบ)ุ      

เพือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตราสาร  

     

  กรณีทีเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิให้ระบุวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิ
ในการจองซื อหุ้นเพิมทนุด้วย 

  กรณีทีเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดๆให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดงักล่าวความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและ
หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาขายต่อหุ้นหากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการลักษณะการดําเนินธุรกิจผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่กรรมการและเจ้าหน้าทีบริหารของนิตบิคุคลนั น 

เอกสารแนบ 5 
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  กรณีทีเป็นการจดัสรรหุ้นเพือรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื อหุ้นของตราสารต่างๆเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทนุทีโอนสิทธิได้ฯลฯให้ระบุรายละเอียดของตราสารดงักล่าว
โดยกล่าวถงึลกัษณะของตราสารจํานวนหรือมลูคา่เงือนไขและสาระสําคญัของตราสารดงักล่าวด้วย (ถ้ามี)  

 

2.1.1  การดาํเนินการของบริษัทกรณีทีมีเศษของหุ้น ............................................................................................... 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชาํระแล้ว1/ หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 

เพือรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ 
ซื อหุ้นเพิมทนุทีโอนสทิธิได้ 

หุ้นสามญัหุ้นบริุมสทิธิ 1,800,000,000               
 

28.87                        
                           

                                      
           

ประชาชน หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

   

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

   

1/ ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัทีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมตใิห้มีการเพิมทนุแบบ General Mandate  
 

3.  กาํหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา 
ปาร์ค กรุงเทพฯโดย 
 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตั งแตว่นัที................. 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัที 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม

รายชือตามม.225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที 31 มีนาคม 2560 

4.  การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและเงือนไขการขอนุญาต (ถ้าม)ี 
 ไมม่ี 
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเพิม 
 ไมม่ี 

 

6.  ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
ไมม่ี– 
 

7.  ประโยชน์ที ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
ไมม่ี 
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  กรณีทีเป็นการจดัสรรหุ้นเพือรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื อหุ้นของตราสารต่างๆเช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิมทนุทีโอนสิทธิได้ฯลฯให้ระบุรายละเอียดของตราสารดงักล่าว
โดยกล่าวถงึลกัษณะของตราสารจํานวนหรือมลูคา่เงือนไขและสาระสําคญัของตราสารดงักล่าวด้วย (ถ้ามี)  

 

2.1.1  การดาํเนินการของบริษัทกรณีทีมีเศษของหุ้น ............................................................................................... 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชาํระแล้ว1/ หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 

เพือรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใช้สทิธิของใบแสดงสทิธิในการ 
ซื อหุ้นเพิมทนุทีโอนสทิธิได้ 

หุ้นสามญัหุ้นบริุมสทิธิ 1,800,000,000               
 

28.87                        
                           

                                      
           

ประชาชน หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

   

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

   

1/ ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัทีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมตใิห้มีการเพิมทนุแบบ General Mandate  
 

3.  กาํหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา 
ปาร์ค กรุงเทพฯโดย 
 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตั งแตว่นัที................. 

จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
 กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัที 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม

รายชือตามม.225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที 31 มีนาคม 2560 

4.  การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้องและเงือนไขการขอนุญาต (ถ้าม)ี 
 ไมม่ี 
 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเพิม 
 ไมม่ี 

 

6.  ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
ไมม่ี– 
 

7.  ประโยชน์ที ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 
ไมม่ี 

 
 



 
 

 
8.  รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน

หุ้นเพิมทุน 

ไมม่ี 
 

9. ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน
 

ลาํดับ 
1  วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที

มอบอํานาจทัวไป 
2  กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที

และให้รวบรวมรายชือตามม
ในวนัที 31มีนาคม 2560 

3  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ

 

 ลายมือชือ      ...............................

                   (นางปิยะนชุ รังคสริิ

 

 ลายมือชือ .............................

                 (นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์
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รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน

ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

ขั นตอนการดาํเนินการ 
วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที1/2560 เพืออนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุแบบ

กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที 30มีนาคม 25
และให้รวบรวมรายชือตามม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

 
ประจําปี 2560 เพือขออนมุตัเิรืองตา่งๆ ทีเกียวข้อง 

ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

..................................................................  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท

นางปิยะนชุ รังคสริิ)  

...................................................................   กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท

นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์) 
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รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรร

จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

วันเดือนปี 
แบบ 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

2560
หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

30 มีนาคม 2560 
(Record date)  

18 เมษายน 2560 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 

รผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 

 
 

 
8.  รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน

หุ้นเพิมทุน 

ไมม่ี 
 

9. ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน
 

ลาํดับ 
1  วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที

มอบอํานาจทัวไป 
2  กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที

และให้รวบรวมรายชือตามม
ในวนัที 31มีนาคม 2560 

3  วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ

 

 ลายมือชือ      ...............................

                   (นางปิยะนชุ รังคสริิ

 

 ลายมือชือ .............................

                 (นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์
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รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน

ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

ขั นตอนการดาํเนินการ 
วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั งที1/2560 เพืออนมุตัจิดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุแบบ

กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที 30มีนาคม 25
และให้รวบรวมรายชือตามม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

 
ประจําปี 2560 เพือขออนมุตัเิรืองตา่งๆ ทีเกียวข้อง 

ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

..................................................................  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท

นางปิยะนชุ รังคสริิ)  

...................................................................   กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท

นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์) 
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รายละเอียดอืนใดทีจาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรร

จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

วันเดือนปี 
แบบ 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

2560
หลกัทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

30 มีนาคม 2560 
(Record date)  

18 เมษายน 2560 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 

รผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท 
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กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนดไว้ ซึงสอดคล้องและเท่ากับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี  
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั งนี ให้นบัรวมการถือหุ้น

ของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั นๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําในบริษัท 

บริษัทยอ่ย หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดา มารดา         

คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทใน
ลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือ    
ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น        
ผู้ ถือหุ้นทีมีนยัผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน 
ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ ที
เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทั งหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอ่ย 





นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

เอกสารแนบ 
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ชือ  สกุล พลเอก ดรพลเอก ดร..สุรพันธ์  พุ่มแก้วสุรพันธ์  พุ่มแก้ว  

อายุ 68 ปี 

ทีอยู่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบริษัท 8 ปี (2552ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 84/2553 
 ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที 9 

ประสบการณ์ทาํงาน 2557  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ซิโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน 
 2556  ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เนชันแนล เพาเวอร์ ซพัพลาย  

  2555  ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 
 2552  2555  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน 
   2550  2551  จเรทหารทัวไป 
 2548  2550  ผู้บญัชาการหนว่ยบญัชาการพฒันา 
 2546  2548  ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษกองทพับก 

ประวตัิการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่านมา ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียในวาระ ไมม่ี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)   ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

ประวัตขิองกรรมการอิสระทีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิ นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้        
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด จะเข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรืองทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนมุตัิ หรือเพือพิจารณา รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน
ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องทีอนัเป็นทีตั งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอืน
ทัวราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 27.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัทีและลายมือชือของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบทีนาย
ทะเบียนกําหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนี  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ทีประธานกําหนด ณ สถานทีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 28. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหนา่ยได้ทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงเข้า
มาร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อบังคับของบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 7 
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ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนังเป็นประธานทีประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการในทีประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ก็ให้ทีประชุมเลือกตั งผู้ ถือหุ้นคนหนึงซึงได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นประธานในทีประชมุ 

 

ข้อ 29.  ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้หุ้นหนึงหุ้นมีเสยีงหนึงเสยีง และมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้นนั นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  

 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสยีงเพิมอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชี ขาด 

 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
(ข)  การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมด หรือ

บางสว่นทีสาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 30.  กิจการอนัทีประชมุสามญัประจําปี พงึกระทํามีดงันี  
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอตอ่ทีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท

ในรอบปีทีผา่นมา 
 (2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีทีผา่นมา 
 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 
 (4)   เลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
 (5)   แตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
 (6)   กิจการอืนๆ 
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เนืองด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.            
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode 
เพือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
กําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิลงทะเบียนเพือเข้า
ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เพือให้ผู้ ถือหุ้นถือปฏิบตัิตอ่ไป ดงันี  

 

1.   หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้กําหนดไว้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืนเข้าประชมุแทน หรือ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน ดงันี  

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัวไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีกําหนดวาระตา่งๆ ทีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
ทั งนี  แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึงผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึง         

แบบใดเท่านั น นอกจากนี  บริษัทยังได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ ถือหุ้ น
ตา่งประเทศทีแตง่ตั งคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั น  

ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทั งหมดดังกล่าว ได้ที www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ปรากฏตามเอกสารทีจัดส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญนี มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย            
เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
 

2.  วิธีมอบฉันทะ 
  ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี  
  2.1 ผู้ ถือหุ้นทัวไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านั น ยกเว้น              
ผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึงได้จากทั งสามแบบ 
  2.2 มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัททีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท                  
ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
   สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะทีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารทีเกียวข้องมายงับริษัท ได้ทีเลขานกุารบริษัท บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัที 14 เมษายน 2560 

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 8 
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  ทั งนี  ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง          
น้อยกว่าจํานวนหุ้นทีถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคสัโตเดียนทีผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตั งให้เป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

3.  เอกสารที ผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี และหากมีการเปลียนชือนามสกุล ให้ยืนหลกัฐาน
ประกอบด้วย  

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       

ลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงชือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทั งนี ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
 นิติบุคคล 

1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ         

ลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล

(กรรรมการ) ครบถ้วน 
 สาํเนาเอกสารทีสว่นราชการออกให้ซึงแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนั นพร้อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน

นิติบคุคล ทั งนี ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ           
ลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึงเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึงเป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทั งนี ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง 



41 
 

 ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี เพิมเติม 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ดําเนินการลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน 
  ทั งนี  โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง หรือตั งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ของ
วนัองัคารที 18 เมษายน 2560 ณ สถานทีประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 

 

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียงและมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้นนั น 

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  
 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชี ขาด 
 ในกรณีอืนซึงมีกฎหมาย และหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการ

ให้เป็นไปตามทีกําหนดนั น โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

2) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นั น 

3) ผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด  ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนั น  และประธานในทีประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนั นออกนอกห้องประชมุชัวคราวก็ได้ 

4) การลงคะแนนลบั อาจจะทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในทีประชมุเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบันั น และแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน 
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หนังสือมอบฉันทะ 

 
  กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงใน 3 แบบ ดงันี  
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัวไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีกําหนดวาระตา่งๆ ทีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศทีแตง่ตั งคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั น 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทีบริษัทกําหนด 
เพียงคนใดคนหนึง เพือเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้  

 

   สาํหรับผู้ ถือหุ้นทีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือ
มอบฉันทะทีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารทีเกียวข้องมายงับริษัท ภายในวันที 14 เมษายน 2560 ได้ที 
เลขานกุารบริษัท บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

โปรดศึกษาข้อมูลเพิมเตมิได้ทีหัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที มีสิทธิลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

เอกสารแนบ 9 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 
 
 

                                                                                       เขียนที.......................................................... 
                                                                                                            วนัที..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ......................................... 
อยูบ้่านเลขที......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม..............................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสยีง ดงันี  
                หุ้นสามญั..........................หุ้น          ออกเสยีงลงคะแนนเสียง ได้เทา่กบั............................................... เสยีง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี           
 อยูบ้่านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
                                         

  พลเอก ดร. สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ     68 ปี 
   ทีอยู ่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ หรือทีจะพึง
เลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 
 กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
             ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                           (......................................................................)           
 
                          ลงชือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ  
                           (......................................................................)           
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้ นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 





44 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

                                                                                       เขียนที.......................................................... 
                                                                                                            วนัที..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขที......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม......................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสยีง ดงันี  
                หุ้นสามญั.................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสยีง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี           
 อยูบ้่านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
                                         

  พลเอก ดร. สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ     68 ปี 
   ทีอยู ่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ 
หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 

           วาระที  1 เรืองแจ้งเพือทราบ 
เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2559 สิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560                                                                                   

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                เห็นด้วยกบัการแตง่ตั งกรรมการทั งชดุ  
 

                              เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

     เห็นด้วยกบัการแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล  
1. นางปิยะนชุ  รังคสริิ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
2. ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสริิ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
3. นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 8  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2560 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
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วาระที 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ

สกุลเงนิอืนในจาํนวนเทียบเท่า 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทียงัไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) 
จาํนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) 
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 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 15  พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่า               
การลงคะแนนเสยีงนั นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือ
เพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
    ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                                                               (.......................................................................)          
 
 
    ลงชือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                               (.......................................................................)   
 
หมายเหต ุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบเุพิมเติมได้ใน        

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 
กรุงเทพฯ หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 

วาระที.....................เรือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

                   ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉันทะ  
                    (.....................................................................)  
         

 

     ลงชือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (......................................................................)          
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 
 

                                                                                       เขียนที.......................................................... 
                                                                                                            วนัที..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขที......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.............................................................. 
ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม......................................หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสยีง ดงันี  
                หุ้นสามญั.................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสยีง 

 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี           
 อยูบ้่านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
                                         

  พลเอก ดร. สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ     68 ปี 
   ทีอยู ่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ หรือทีจะ
พงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
    มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั งหมดทีถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้             
  

   มอบฉนัทะบางสว่นคือ    หุ้นสามญั ................. หุ้น   และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ ................เสยีง 
 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั งหมด..................................หุ้น 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 

           วาระที  1 เรืองแจ้งเพือทราบ 
เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 

 วาระที  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   
                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 
 

 วาระที 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2559 สิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560                                                                                   

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                เห็นด้วยกบัการแตง่ตั งกรรมการทั งชดุ  
 

                              เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

     เห็นด้วยกบัการแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล  
1. นางปิยะนชุ  รังคสริิ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
2. ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสริิ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
3. นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์ 

                               เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
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วาระที 8  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2560 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ
สกุลเงนิอืนในจาํนวนเทียบเท่า 

 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทียงัไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 วาระที 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
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 วาระที 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) 
จาํนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น  มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที 15  พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

 

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่า               
การลงคะแนนเสยีงนั นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือ
เพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 

กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
    ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
                                                               (.......................................................................)          
 
 
    ลงชือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                               (.......................................................................)   
 
 
หมายเหต ุ 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตั งให้       
คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั น 
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2. หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

  (1)    หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  (2)   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน      
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้นผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 
กรุงเทพฯ หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
 

วาระที.....................เรือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

วาระที....................เรือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี   

                 เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสยีง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

                   ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉันทะ  
                    (.....................................................................)  
         
 

     ลงชือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                    (......................................................................)          



 


















แผนทีแสดงสถานทีประชุม
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