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วำระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทรำบ

วำระที่ 2

พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 13.30 น. โดยได้ มีการจัดทารายงานการประชุมและจัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.twz.co.th แล้ ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
้
้ ถือหุ้นที่มา
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 3

รั บทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ซึ่งเกิ ดขึน้ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจาปี 2559 ซึ่ง จัด ทาขึน้ อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น ตามข้ อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 ซึง่ บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นในรอบปี 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
กำรลงมติ : วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ประจำปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 34 ซึ่งกาหนดให้ “คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิ จารณา
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงิ น
ประจาปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และ
บัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัท ประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบของบริ ษัท
2559
(ล้ ำนบำท)
4,583.51
2,254.75
2,328.76
4,129.74
128.77
0.0207

รำยละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)

2558
(ล้ ำนบำท)
3,816.63
1,608.35
2,208.28
3,690.40
21.70
0.0035

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
้
้ ถือหุ้นที่มา
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจ
ในการพิจารณายกเว้ นไม่ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว
โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการ
จ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38
กาหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า)
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท”
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ า ยเงิ น ปั นผลส าหรั บ ปี 2559 ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในอั ต ราหุ้ นละ 0.00785 บาท เป็ นจ านวนเงิ น
48,950,628.89 บาท และจัดสรรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นจานวน
เงิน 6,438,648.97 บาท โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
3

(Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบีย น
พักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ่ า่ นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็ นดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ
2. สารองตามกฎหมาย
3.จานวนหุ้น
4. เงินปั นผลประจาปี
4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล **

ปี 2559
128.77
6.44
6,236
0.00785

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น

48.95 ล้ านบาท
40.01 %

ปี 2558
21.70
1.09
6,236
0.00133

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น

8.29 ล้ านบาท
40.22 %

ปี 2557
101.53
5.08
6,236
0.01208
0.00636
0.00572
79.44
82.36

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
บาท:หุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

** อัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณจากร้อยละของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย

กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กาหนดให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารหมุน เวี ย นผู้สอบบัญ ชี หากผู้สอบบัญ ชี ร ายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว 5 รอบปี บัญ ชี
ติด ต่อ กัน โดยสามารถแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ร ายใหม่ที่สังกัด สานัก งานสอบบัญ ชี เ ดี ยวกับ ผู้สอบบั ญ ชี
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั หิ น้ าที่
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจาก
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอ
สาหรับปี 2560 ได้ กาหนดเป็ นจานวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในวงเงิน
ประมาณ 1,720,000 บาท โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 ซึ่งเป็ นปี ที่ 6
4

ติดต่อกัน และกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยรายชือดังนี 
1) นางสาวจินตนา มหาวนิช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4687
2) นางจินตนา
เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5131
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ทีผา่ นมา เป็ นดังนี 
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัท

ปี 2560
(บาท)
1,350,000

ปี 2559
(บาท)
1,250,000

ปี 2558
(บาท)
1,250,000

นอกจากนี  เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทได้ คดั เลือกสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศอีก 6 แห่งด้ วย คือ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด , บริ ษัท ทีแซด เทรดดิ ง จํากัด ,
บริ ษัท เดอะบอกซ์เซส จํากัด ,บริ ษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด, บริ ษัท เกียร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
และบริ ษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัท
ย่อยทังหกแห่

ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท
ทังนี
  สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
 มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นทีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
 นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการทีออกตามวาระนัน อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ”
สําหรับในปี 2560 ซึง เป็ นปี ทีสบิ สอง มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1) นางปิ ยะนุช
รังคสิริ
กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท
2) ผศ.ดร.ทิพภากร
รังคสิริ
กรรมการบริษัท
3) นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการบริษัท
5

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ แก่
1) นางปิ ยะนุช
รังคสิริ
กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท
2) ผศ.ดร.ทิพภากร
รังคสิริ
กรรมการบริษัท
3) นางสาวไขแข
เชิดวิศวพันธุ์ กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บุคคลข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกาหนด
วาระซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
บริ ษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ สอดคล้ องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องกรรมการ
อิสระของบริ ษัทต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่เกิน 1% จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร สำหรั บปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กาหนดว่า “กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษั ทในรู ป เงิ นรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะก าหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท”
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพ
ไว้ กบั บริ ษัท สอดคล้ องกับผลประกอบการของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้ านบาท
รายละเอียดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 9

พิจำรณำอนุ มัติออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริ ษัทในวงเงินไม่ เกิน 5,000 ล้ ำนบำท หรื อ
สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่ ำ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ บริ ษัทสามารถนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปชาระ
คืนหนี ้เงินกู้ซงึ่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรื อ ใช้ ในการดาเนินงาน และ/ หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุน เวีย นของบริ ษัท หรื อ เพื่อ วัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษั ทเห็ นสมควร จึง เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ในวงเงินไมเกิน 5,000 ล้ านบาท หรื อ สกุลเงินอื่นในจานวน
เทียบเท่า ทังนี
้ ้วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
จะไม่เกินจานวน 5,000 ล้ านบาท (ไม่นบั รวมสินเชื่อของกลุม่ บริ ษัทที่มีแล้ ว ณ ปั จจุบนั )
วัตถุประสงค์ : เพื่อนาเงินที่ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชาระคืนหนีเ้ งิ นกู้ซึ่งมีอยู่ใน
ปั จจุบนั และ/หรื อใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุน เวี ย นของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
ชนิด :
หุ้น กู้ ทุ ก ประเภทและรู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ นชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ นหรื อ ไม่ ร ะบุชื่ อ
มีหรื อไม่มีหลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิหรื อไม่
ด้ อยสิทธิ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน :
เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
มูลค่ ำรวมของ มูลค่าเงินต้ นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวน
หุ้นกู้ :
ที่เทียบเท่า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่
ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริ ษัทออกจาหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้
รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ข้ างต้ น (revolving basis)
กำรเสนอขำย เสนอขายหุ้นกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยวโดยแบ่งหุ้น กู้ออกเป็ นหลายชุดหรื อชุดเดียว
:
หรื อ ทยอยออกหุ้น กู้เป็ นหลายคราวก็ ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูลงทุน ทั่ว ไป
(public offering) และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตามความหมายที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเสนอขาย
ในประเทศ และ/หรื อ ในต่ า งประเทศ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน หรื อ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบี ยบและกฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
อัตรำดอกเบีย้ : ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์ และตลาด
7

อำยุของหุ้นกู้ :
ก ำ ร ไ ถ่ ถ อ น
ก่ อนกำหนด :
อำนำจกำหนด
รำยละเอี ย ด
อื่นๆ :

หลักทรัพย์ และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนั กงำน ก.ล.ต.”) และ/หรื อประกาศหรื อกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องที่มีผล
บังคับใช้ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริ ษัทอาจมีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการ
ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอานาจ ดังนี ้
1.) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี ้ย
อายุการไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขายซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2.) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินและ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์และ/หรื อสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรื อหลักทรัพย์และ/หรื อบุคคลอื่น
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
ใดในกรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
3.) ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อ
ให้ ข้ อมูลยื่ นเอกสารหลัก ฐานกับ สานัก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ว ยงานอื่น ใดที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวตลอดจนดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้ อง
หรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการตามที่เห็นควร

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลา
ใดเวลาหนึง่ ไม่เกินจานวน 5,000 ล้ านบาท (ไม่นบั รวมสินเชื่อของกลุม่ บริ ษัทที่มีแล้ ว ณ ปั จจุบนั )
้
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 10

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ จำหน่ ำยของบริ ษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดไว้ ว่าหากบริ ษัทจะเพิ่มทุน
จากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว ได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทต้ องทาการลดทุนจดทะเบียน
สาหรับหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายซึง่ ไม่ได้ เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื ้อหุ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 1,033,379,452.60 บาท
เหลือ 961,588,716.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย จานวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 71,790,736.40 บาท
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท : เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 71,790,736.40 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 1,033,379,452.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย ซึ่งไม่ได้
สารองไว้ สาหรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี ้ บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนเป็ นจานวน 961,588,716.20 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 9,615,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
้
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 11

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทใน
วาระการประชุมที่ 10 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

961,588,716.20
9,615,887,162
0.10

บาท
หุ้น
บาท

9,615,887,162
-

หุ้น
หุ้น

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
้
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 12

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่ เกิน 180,000,000.00 บำท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวนไม่เกิน 180,000,000 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ส่งผลให้ ทุน
จดทะเบีย นของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึน้ จาก 961,588,716.20 บาท แบ่ง ออกเป็ น จ านวนหุ้น สามัญ จ านวน
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9,615,887,162 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.10 บาท เป็ น 1,141,588,716.20 บาท แบ่ง ออกเป็ น
หุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,800,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.10 บาท เป็ นผลให้ ทุ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ น้ จากเดิ ม
961,588,716.20 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
11,415,887,162 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
้
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 13

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทใน
วาระการประชุมที่ 12 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,141,588,716.20
11,415,887,162
0.10

บาท
หุ้น
บาท

11,415,887,162
-

หุ้น
หุ้น

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
้
กำรลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วำระที่ 14

พิจำรณำอนุ มัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่ เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่ ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.10 บำทเพื่อเสนอขำยให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่ วน (Rights Issue)
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วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามทีได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จํานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
0.10 บาท ในวาระการประชุมที 12 ข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้น ละ 0.10 บาทเพือ เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว น (Rights Issue) และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้
รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขายและรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้
แล้ วเสร็ จภายในวันทีบริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี ในครัง ถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง ถัดไป ทังนี
 แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึง
การเข้ าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดํ
 าเนินการต่างๆ
อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ และการยืน
คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และมีอํา นาจในการดํา เนิน การอืน ใด
อันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกโดยบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน
1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights
Issue) ตามรายละเอียดทีได้ นําเสนอข้ างต้ นต่อไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

้ ถือหุ้นทีมา
การลงมติ : วาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที 15

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
  บริ ษัทจะกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ า ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 ในวันที
30 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 31 มีนาคม 2560
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ นโปรดเข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2560 ในวัน อัง คารที
18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
 เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไป
กรณีทีทา่ นผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึงตามทีระบุไว้ เท่านัน หรือ
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ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ทังนี
้ ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 โดยส่งมาที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
หมำยเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามเกี่ยวกับวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ล่วงหน้ าได้ secretary_agm@twz.co.th

( นางปิ ยะนุช รังคสิริ )
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันพุธที 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกําแพงเพชร 6 หลักสี กรุ งเทพมหานคร
___________________________________________________________

บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) กําหนดรายชือผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวันที 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายขือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 29 มีนาคม 2559 มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
10,555 ราย คิดเป็ น 6,235,748,903 หุ้น
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายพุทธชาติ
2. นางปิ ยะนุช
3. ผศ.ดร. ทิพภากร
4. นางสาวไขแข
5. นายบันดาล
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์
7. รองศาสตราจารย์พชั รา

รังคสิริ
รังคสิริ
รังคสิริ
เชิดวิศวพันธุ์
อุดล
พุม่ แก้ ว
พัชราวนิช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. พลตํารวจเอก เอก

อังสนานนท์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ติดปฏิบตั ิภารกิจของทางราชการ

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายกิตติพงศ์
2. นางสาวนลินี
3. นางสาวกฤษณา
4. นางสาวรัชนก

กิตติภสั สร
ประทับศร
เหมืองหม้ อ
สุภานิต

ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริ ษัท
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายขาย
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่ านอืน
1. นายบัญชา
2. นายพิมลโรจน์
3. นายภูธิชย์

เดชอุดม
นิมากร
วันชัยจิระบุญ

ทีปรึกษาทางกฎหมาย
ผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
ผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

เริมประชุมเวลา 13.30 น.
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พิธีกรกล่าวชี แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี 
(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 ในครั ง นี  จะพิจารณาเรี ยงตามลําดับวาระการประชุมตามที
กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึงจะมีทงสิ
ั  น 10 วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นก่อน
จึงจะให้ มีการลงมติสาํ หรับวาระนันๆ
 โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นยกมือเมือประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ งชือนามสกุล ทั งนี 
หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชือสกุลของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะให้ ทีประชุมทราบด้ วยทุกครัง
(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดังต่อไปนี 
ในแต่ละวาระทีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรี ยนถามในทีประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
งดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุ ปวาระนันๆ
 ว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
หรื อเห็นด้ วย ตามทีประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้ บตั รลงคะแนน
แต่ถ้ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือขึ น แล้ วเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทจะเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนของผู้ทีจะคัดค้ านหรื องดออกเสียงเพือมานับคะแนน โดยผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียงจะต้ องกาเครื องหมายถูก [/]
ลงในกรอบสีเ หลียมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนทีแจกให้ ตงแต่
ั  ขนตอนการลงทะเบี
ั
ยน
สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงให้ ถือว่าเห็นด้ วย ซึง อาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีทา่ นถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที 7 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
จะใช้ บตั รลงคะแนนทีบริ ษัทฯ ได้ แจกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพือตรวจสอบและบันทึกคะแนน
และเพือให้ ผลการตรวจนับคะแนนเป็ นไปอย่างถูกต้ อง จึงขออนุญาตทีประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลัง
เมือเสร็ จสิ นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระลําดับถัดไปก่อน
(4) ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
 ขนตอนการลงทะเบี
ั
ยน
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงตามทีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
สําหรับผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามทีผ้ มู อบฉันทะกําหนดไว้
(5) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง ลงทะเบียนแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยูร่ ่วมประชุม
จนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ใช้ สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนทีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
เพือบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนันๆ

ทังนี
 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนทีระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่เจ้ าหน้ าที
ก่อนทีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้ วย
พิธีกรเรี ยนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีประธานทีประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป
คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้ งว่า ขณะนี มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง ด้ วยตนเอง 84 ราย คิดเป็ นจํ านวนหุ้น
644,933,714 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 73 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 1,534,669,616 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
 น
157 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,179,603,330 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.9534 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
(ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
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เมือวันที 29 มีนาคม 2559 มีทงหมด
ั
10,555 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
 น 6,235,748,903 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณนลินี ประทับศร
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบต่อไป
วาระที 1

เรืองแจ้ งเพือทราบ
ไม่มี

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามทีบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 เมือวันที 30 เมษายน 2558 ซึง บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงาน
การประชุมให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังได้
 เผยแพร่ ในเว็ปไซต์ของบริ ษัท
และได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึง ในทีประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทีคดั ค้ านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมือไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าทีประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท ีประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึงประชุมเมือวันที 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนกําแพงเพชร 6 หลักสี กรุงเทพมหานคร
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,094,684,360 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.7305
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2694
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,188,105,177 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริ ษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการ
เปลีย นแปลงทีสาํ คัญซึงเกิดขึ นในรอบปี 2558 ตามทีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2558 ซึงจัดทําขึ น
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อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง ได้ จดั ส่งให้ แก่
ท่านผู้ถือหุ้น รวมทังเผยแพร่

ทางเว็ปไซต์ของบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
เนืองจากวาระนี เป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี 
คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามในทีประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการ
ในเรื องการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน อย่างไร มีนโยบายอย่างไร มีหลักฐานหรื อไม่
พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว แจ้ งในทีประชุมว่า ทางบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในด้ านธรรมาภิบาล
โดย ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ ได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตร การต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน ซึงจัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD –Thai Institute of Directors) และขอให้ ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ
กล่าวในรายละเอียดเรื องการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน ให้ ทีประชุมทราบ
ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ แจ้ งในทีประชุมว่า ทางบริ ษัทฯ ได้ นําความรู้ ทีได้ รับจากการอบรมมาปรับใช้
กับบริ ษัทฯ ในหลายด้ าน เช่น การปรับปรุงตารางอํานาจการอนุมตั ิ , จัดอบรมเรื องจริ ยธรรมของพนักงาน
ซึง เป็ นหัวข้ อวิชาในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน, ลงเว็บไซด์ภายในบริ ษัทฯ และทดสอบระดับความรู้ของพนักงาน
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมหรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าทีป ระชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
มติท ีประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2558 สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2558
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 34 ซึง กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชี
กํ าไรขาดทุน ณ วัน สิ นสุด ของรอบปี บัญ ชี ของบริ ษัท เสนอต่อทีป ระชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ
ประจํ า ปี เพื อ พิ จ ารณาอนุมัติ ง บดุล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุน นี  คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี
ตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับงบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ วสรุปได้ ดงั นี 
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ข้ อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบของบริ ษัท มีดงั นี 
2558
(ล้ านบาท)
3,816.63
1,608.35
2,208.28
3,690.40
21.70
0.0035

รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)

2557
(ล้ านบาท)
3,420.60
1,200.02
2,220.58
4,120.99
101.53
0.0258

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ นสุด วันที 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี 
คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามในทีประชุมว่า จากการพิจารณา
งบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ พบว่ารายได้ รวมของบริ ษัทฯ ลดลงเนืองจากเหตุผลทางบัญชีด้านใดบ้ าง
คุณปิ ยะนุช รังคสิริ ชีแ จงต่อทีประชุมว่า ทางบริ ษัทฯ มียอดขายลดลงบางส่วนเนืองจาก ในช่วง
ไตรมาสที 3 และ 4 ของปี 2558 บริ ษัทได้ เปลียนการขายผ่าน Operator Model ทําให้ กําไรต่อหน่วย
เพิมมากขึ น ค่าส่งเสริ มการขายเพิมมากขึ น แต่ยอดขายลดลง
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าทีประชุมมีมติอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2558 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม

อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทประจําปี 2558 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,095,995,060 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.7330
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2669
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,189,415,877 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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วาระที 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2558
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมาย ทังนี
 คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว
หรื อเปลีย นแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง คราว โดยอยูภ่ ายใต้ เงือนไขทีการดําเนินการดังกล่าวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี  ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท”
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00133 บาท เป็ นจํานวนเงิน 8,293,546.04 บาท
และจัดสรรกําไรสุท ธิ ป ระจํา ปี ส่ว นหนึง ไว้ เ ป็ นทุน สํารองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 5
ของกําไรสุทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัท
เป็ นจํา นวนเงิ น 1,085,128.59 บาท โดยบริ ษั ท ฯ ได้ กํา หนดรายชื อ ผู้มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที
9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 10 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที
17 พฤษภาคม 2559
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผา่ นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็ นดังนี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2558
ปี 2557
1. กําไรสุทธิ
2. สํารองตามกฎหมาย
3.จํานวนหุ้น
4. เงินปั นผลประจําปี
4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
5. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
 น
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล **

21.70
1.09
6,236
0.00133

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น

8.29 ล้ านบาท
40.22 %

101.53
5.08
6,236
0.01208
0.00636
0.00572
79.44
82.36

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น
บาท:หุ้น
บาท:หุ้น
ล้ านบาท
%

ปี 2556
82.72
4.16
2,400
0.015

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท:หุ้น

36.00 ล้ านบาท
45.82 %

** อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล คํานวณจากร้อยละของกํ าไรสุทธิ หลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี 
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คุณจิ ตต์ สาวิตต์กุล จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามในทีประชุมว่าการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2558 จ่ายจากกําไรในปี พ.ศ. ใด และนําเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรในปี 2557 เพือผู้ถือหุ้น
จะได้ เครดิตภาษี ไปด้ วย
คุณฮังใช้
 อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ กล่าวขอบคุณบริ ษัทฯ ทีจ่ายเงินปั นผล และ
เรื องการกําหนดวัน Record Date ซึง มีการกําหนดในวันที 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชือวันที
10 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 17 พฤษภาคม 2559 ซึงกําหนดวัน XD
หลังจากผ่านมติทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบข่าวจากทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และได้ พิจารณาตัดสินใจว่าจะถือหุ้นเพือรับเงินปั นผลหรื อจะขายหุ้นออกไป และแจ้ งว่า
เงินปั นผลในปี 2558 น้ อยมาก หากผลประกอบการในปี 2559 ยังคงได้ กําไรน้ อย ขอเสนอให้ พิจารณา
เป็ นหุ้นปั นผลแทน
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าทีประชุมมีมติอนุมตั ิการอนุมตั ิจดั สรร
กําไรสุทธิ เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2558 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในอัตรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ายจํานวน 8,293,546.04 บาท
โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 17 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม

อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ายจํานวน 8,293,546.04 บาท
โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 17 พฤษภาคม 2559
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,098,765,060 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.7384
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2615
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,185,877 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที 6

พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัท
นอกจากนี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ.39/2548 เรื อง
หลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ทีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที 20) กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
19

ปฏิบตั ิหน้ าทีมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีรายใหม่ ทีสงั กัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี รายทีพ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที
จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ทีพ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที
สําหรับในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ซึง เป็ นปี ที 5 ติดต่อกัน เนืองจากได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีในปี ที
ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี และมีอตั ราค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม ทังนี
 ค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน
1,250,000 บาท ซึงไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีจากสํานักงาน
สอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ซึงเป็ นปี ที 5 ติดต่อกัน และกําหนดให้
ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิ นสําหรับปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วยรายชือดังนี 
1. นางสาวจินตนา
2. นางจินตนา

มหาวนิช
เตชะมนตรี กลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4687
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5131

และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ทีผา่ นมา เป็ นดังนี 
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัท

ปี 2559
(บาท)
1,250,000

ปี 2558
(บาท)
1,250,000

ปี 2557
(บาท)
1,105,000

ทังนี
 ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
 มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย
/ ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี  เห็นควรแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทได้ คดั เลือกสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศอีก 4 แห่งด้ วย คือ คือ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด , บริ ษัท ทีแซด เทรดดิ ง
จํากัด , บริ ษัท เดอะบอกซ์เซส จํากัด และบริ ษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชี
และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยทังสี
 แ ห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี 
คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามในทีประชุมว่า จากการพิจารณา
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย พบว่าค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในปี 2559
เพิมขึ นจากปี 2558 แต่คา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เท่าเดิม ทังนี
 แจ้ งให้ ทีประชุมเพือทราบ หรื อเพืออนุมตั ิ
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คุณรัชนก สุภานิต ชี แ จงต่อทีประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในปี 2559 สูงขึน จากปี 2558
เนืองจาก บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด กําลังวางแผนเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ มีขนตอนการสอบบั
ั
ญชีและ
การปิ ดงบเป็ นรายไตรมาส ทางบริ ษัท ฯ จึงแจ้ งเพือให้ ทีประชุมทราบ และในส่วนของค่า สอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ เป็ นการแจ้ งเพือให้ ทีประชุมอนุมตั ิ
คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย นําเสนอในทีประชุมว่าในปี 2560 ควรแต่งตังผู
 ้ สอบ
บัญชีรายใหม่ เมือผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี
คุณฮัง ใช้ อัค ควัส กุล ผู้ถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะ ได้ ส อบถามว่า ใบอนุญ าตสอบบัญ ชี ข อง
ผู้ต รวจสอบบัญ ชี ทัง 2 ท่า น เหลือ ระยะเวลาเท่า ไร และขอเสนอให้ ใ นปี 2559 และ 2560 เพิ ม ชื อ
ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็ น 3 ท่าน เพือป้องกันปั ญหาไม่มีผ้ สู อบบัญชีเซ็นรับรองงบ
คุณพิมลโรจน์ นิมากร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ แจ้ งว่า
 นางจินตนา เตชะมนตรี กุล ใบอนุญาตหมดอายุ ปี 2559 ขณะนี อยู่ระหว่างการชีแ จงและ
การตรวจสอบจากทาง ก.ล.ต. เพือต่ออายุ คาดว่าจะได้ รับการต่ออายุ
 นางสาวจินตนา มหาวานิช ใบอนุญาตหมดอายุ ปี 2560
ทังนี
 หากนางจินตนา เตชะมนตรี กลุ ไม่ได้ รับใบอนุญาต จะไม่มีผลกระทบ เนืองจากนางสาวจินตนา มหาวานิช
ยังสามารถเซ็นงบในปี 2559 ได้
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิมเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีจาก
สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษัทตามทีเสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม

อนุมตั ิแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีรายนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4687 และ/หรื อ
นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5131 จากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2559 ของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,250,000.00 บาท
โดยที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,097,866,060 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.6886
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,100,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0501
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2611
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,386,877 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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วาระที 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม โดยกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษัทให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
 นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนัน อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
สําหรับในปี 2559 ซึง เป็ นปี ทีเอ็ด มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1) นางสาวไขแข
2) นายบันดาล
3) รศ.พัชรา

เชิดวิศวพันธุ์
อุดล
พัชราวนิช

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึงคณะกรรมการบริ ษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมแล้ ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที

พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
ทังนี
  บุคคลข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีได้ รับ
การเสนอชือเพือพิจารณาเลือกตังเข้
 าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดวาระซึงได้ รับ
การเสนอชือกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
สําหรับวาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพือให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนนเสียง เนืองจาก
มีสว่ นได้ เสียในวาระนี  จึงขออนุญาตออกนอกห้ องประชุมและเรี ยนเชิญกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้ องประชุม เพือให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ให้ เสร็ จสิ นก่อน ประธานฯสอบถามในทีประชุมว่า มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ถ้ าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิมเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
โดยกาเครื องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็ จสิ นขอให้ ยกมือขึ นเพือให้ เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทเดินไปจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนเพือตรวจนับต่อไป
ประธานฯ เมือเสร็ จสิ นการนับผลคะแนน ขอเรี ยนเชิญท่านกรรมการทีออกนอกห้ องประชุมกลับ
เข้ าทีประชุม
มติท ีประชุม

อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที

พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี 
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1) นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,097,138,291 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.6553
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
95,250,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.3446
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,390,108 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
2) นายบันดาล อุดล
กรรมการอิสระ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,097,088,291 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.6530
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
95,300,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.3468
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,390,108 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
3) รศ.พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,097,088,291 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.6530
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
95,300,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.3468
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,390,108 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที 8

พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2559
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กําหนดว่า
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปเงินรางวัล เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับหรื อตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึงอาจกําหนดเป็ นจํ านวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
 ได้ รับเบี ยเลี ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ซึงคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้ านบาท ซึง เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2558
รายละเอี ย ดขอบเขตอํ า นาจหน้ าที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
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ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
รายละเอียด
ค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่าน
ค่าเบี ยประชุม (ต่อครัง )
 ประธานกรรมการ
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 (บาท)

ปี 2558 (บาท)

ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกิน 4,000,000
30,000
25,000
20,000
25,000
20,000

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

ปี 2557 (บาท)
ไม่เกิน 4,000,000
30,000
25,000
20,000
25,000
20,000

สําหรับวาระนี ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิมเติมอีกหรื อไม่ เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าทีประชุมมีมติอนุมัติ กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท สําหรั บปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้ านบาท ซึงเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ก่อน ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม

อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท สําหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้ านบาท ซึง เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2558
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,097,908,291 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.6887
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,101,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0502
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2610
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,430,108 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที 9

พิจารณาอนุ มัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนสําหรั บการปรั บราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิข อง
TWZW3 เพิมขึน จากเดิมจํานวนไม่ เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุน
คงเหลือทีสาํ รองไว้ เพือรองรับการใช้ สิทธิของ TWZW4
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง ที 6/2557
เมือวันที 15 กันยายน 2557 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลประจําปี 2557 ให้ กับผู้ถือหุ้น
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 99.609 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ ณ ขณะนัน
ซึง เป็ นผลให้ บ ริ ษัท ฯ ต้ อ งดํา เนิน การปรับ สิท ธิ ใ นการใช้ สิท ธิ ข องใบสํา คัญ การแสดงสิท ธิ TWZW3
ตามเงือนไขการปรับสิทธิทีร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ กํา หนดสิท ธิ ฯ จากเดิม ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ย ใช้ สิท ธิ
ซือ หุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้ สทิ ธิห้ นุ ละ 0.30 บาท ปรับเป็ น ใบสําคัญการแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้ สทิ ธิ
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ซื อหุ้นสามัญได้ 1.003 หุ้น ในราคาการใช้ สิทธิ ห้ ุนละ 0.299 บาท ส่งผลให้ ห้ ุนสามัญเพือรองรับการใช้ สิทธิ
TWZW3 ไม่เพียงพอต่อการปรับสิทธิดงั กล่าว
ดังนัน จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนสําหรับการปรับราคาใช้ สิทธิ
และอัตราการใช้ สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยพิจารณาจัดสรร
จากหุ้นสามัญเพิมทุนคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรหุ้นทีสาํ รองไว้ เพือรองรับการใช้ สทิ ธิของ TWZW4
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้น
สามัญเพิมทุนสําหรับการปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน
1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนคงเหลือทีสาํ รองไว้ เพือรองรับการใช้ สิทธิของ
TWZW4
ข้ อมูลหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
รายละเอียด
TWZW3
TWZW4

จํานวนหุ้น
ทีจดั สรร (หุ้น)
400,000,001
2,980,138,401

จํานวนหุ้น
ทีจดั สรรได้ (หุ้น)
399,999,858
2,672,352,957

จํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นภายหลังจัดสรร
คงเหลือ (หุ้น)
เพือรองรับการปรับสิทธิ (หุ้น)
143
401,199,858
307,785,444
306,585,444

** จํานวนหุ้นคงเหลือทียงั ไม่ได้ รับการจัดสรรของ TWZW3 จํานวน 143 หุ้น ทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ได้ มีมติ ลดทุนจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามัญทียงั มิได้ นําออกจําหน่ายเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ สอบถามในทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุปว่าทีประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรหุ้น
สามัญเพิมทุนสําหรับการปรับราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ นจากเดิมจํานวนไม่เกิน
1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนคงเหลือทีสํารองไว้ เพือรองรับการใช้ สิทธิของ
TWZW4 ตามทีนําเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท ีประชุม

อนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนสําหรับการปรับราคาใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิของ TWZW3 เพิมขึ น
จากเดิมจํานวนไม่เกิ น 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจํานวนหุ้น สามัญ เพิม ทุน คงเหลือ ทีสํา รองไว้
เพือรองรับการใช้ สิทธิ ของ TWZW4 ตามทีนําเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
จํานวน 2,099,058,291 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
95.7389
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
93,420,817 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
4.2609
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
2,192,480,108 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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วาระที 10

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื องอืนใดเพือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิมเติม
หรื อชี แนะประการใดหรื อไม่ ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติม สรุปได้ ดงั นี 
คุณฮังใช้
 อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ นําเสนอว่าในปี 2560 ควรพิจารณาเงินทุนสํารอง
ของบริ ษัทฯ หากกําไรไม่มากนักควรจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลแทน และจากสถานการณ์การแข่งขันด้ านมือถือ
าคงเหลือเป็ นปั ญหาหลัก และแนะนําให้ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจใหม่ เพือมาเสริ มให้ เกิดกําไร
รุนแรงมาก สินค้ าคงเหลื
และคาดหวังว่าบริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด จะสามารถเข้ าตลาดหลักทรัพย์ได้
พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทีสละเวลาในการเข้ าร่ วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ทีนี 
ซึง ในปี ต่อไปบริ ษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ ดีขึ น
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมในครัง นี 

ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

นายพุทธชาติ รังคสิริ
ประธานการประชุม

นางสาวนลินี ประทับศร
เลขานุการบริ ษัท
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เอกสารแนบ 2

รายงานประจําปี 2559
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เอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการเสนอแต่ งตัง ผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)



เรี ยน

คณะกรรมการบริ ษัท

ตามมติผ้ ูถือหุ้นทีได้ แต่งตัง ให้ สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทในการตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2559 โดยได้ กําหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้ เป็ นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท และของบริ ษัทย่อยเป็ น
จํานวนเงิ น 1,170,000 บาท บัดนี  ได้ ดําเนินการมาครบวาระแล้ ว จึงจํ าเป็ นจะต้ องพิจารณาแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทในปี ก่อน เนืองจากได้ ปฏิบัติหน้ าทีในรอบปี ทีผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี และมีอตั ราค่าสอบบัญชี ทีเหมาะสม อีกทัง
สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
 มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง สํานักงานสอบบัญชี
ซี แอนด์ เอ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับปี 2560 เป็ นปี ที 6 ติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง ทีรับผิดชอบในการ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยรายชือ
ต่อไปนี 
1. นางสาวจินตนา มหาวนิช
2. นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4687
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5131

ทังนี
  ได้ กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 จํานวนเงิน 810,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส จํานวนเงิ น
540,000 บาท ซึง ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ
4 4


ติของกรรมการที
รบกําหนดวาระซึ
ได้ รับการเสนอชื
าดําาแหน่
รงตํางแหน่
ประวัตประวั
ิของกรรมการที
 ครบกํ คาหนดวาระซึ
 งได้ รับ งการเสนอชื
 อกลับ อเข้กลัาดํบาเข้รงตํ
ใหม่ งใหม่


 อ ล– สกุล
ชือ – ชืสกุ

งปิชยะนุ
นางปินา
ยะนุ
รั งชคสิรัรงิ คสิริ

อายุ อายุ

50 ปี 50 ปี

ตําแหน่ตํางแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ

จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
ษัท ษัท

3 ปี (2557ปั
3 ปี (2557ปั
จจุบนั )จจุบนั )

จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นษในบริ
จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นในบริ
ัท ษัท ไม่มี ไม่มี
วุฒกิ ษาสู
ารศึกงสุษาสู
คุณวุฒคุกิณารศึ
ด งสุด

ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตร์
ยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเกษตรศาสตร์

การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ
การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ

Director
Accreditation
Program
รุ่นที 41/2005
Director
Accreditation
Program
(DAP)(DAP)
รุ่นที 41/2005

ประสบการณ์
กรรมการ
เกียปร์ อเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
ประสบการณ์
ทาํ งานทาํ งาน
2559ปั2559ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. เกีบจ.
ยร์ คอร์
กรรมการ
บจ. มาสเทค
ทูล แอนด์
2559ปั2559ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. มาสเทค
ทูล แอนด์
เซอร์ วิสเซอร์ วิส
กรรมการ
บจ. เดอะบอกซ์
2557ปั2557ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. เดอะบอกซ์
เซส เซส
รองประธานกรรมการและกรรมการผู
ดั การ ทีบมจ.
บั บลิวคอร์
แซดปอเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
2556ปั2556ปั
จจุบนั จจุบนั รองประธานกรรมการและกรรมการผู
้ จดั การ้ จบมจ.
ดบั บลิทีดวแซด
กรรมการ
แซด เทรดดิ
2556ปั2556ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. ทีแบจ.
ซด ทีเทรดดิ
ง ง
25562557 รักษาการผู
รักษาการผู
้ อํานวยการฝ่
ายการเงิ
บั บลิวคอร์
แซดปอเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
25562557
้ อํานวยการฝ่
ายการเงิ
น บมจ.น ทีบมจ.
ดบั บลิทีดวแซด
25562557 รักษาการผู
รักษาการผู
้ อํานวยการฝ่
ญชี ทีบมจ.
บั บลิวคอร์
แซดปอเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
25562557
้ อํานวยการฝ่
ายบัญายบั
ชี บมจ.
ดบั บลิทีดวแซด
25552557 กรรมการ
กรรมการ
บจ.ที โฮลดิ
อาร์ ที งโฮลดิ ง
25552557
บจ. อาร์
25532557 กรรมการ
กรรมการ
บจ. บางกอก
ฟอเรสต์
25532557
บจ. บางกอก
ฟอเรสต์
กรรมการ
บจ.วันเอฟ
วันสออโต้
2544ปั2544ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. เอฟ
ออโต้
ปอร์ ตสปอร์ ต
25352558 กรรมการ
กรรมการ
พี.ซีล.เซลลู
25352558
บจ. พี.บจ.
ซี.เซลลู
า่ ร์ ลา่ ร์
กรรมการ
บจ. ปิ ยะชาติ
2534ปั2534ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ. ปิ ยะชาติ
กิจเการที
ษัทจดทะเบี
รงตํงาเป็
แหน่
งเป็ นกรรมการ/ผู
ป็ นบริเษป็ ัทนบริ
จดทะเบี
ยน ยน
ไม่มี ไม่มี
การดําการดํ
รงตําาแหน่
นกรรมการ/ผู
้ บริหาร้ บริหาร กิจการที
กิจไการที
บริษัทจดทะเบี
ในกิจในกิ
การอืจ นการอืน
 กิจ
การที
ม่ใช่บไริม่ษใัทช่จดทะเบี
ยน ยน
6 แห่ง6 แห่ง
กิจนการอื
นทีาอให้
าจทํ
เกิดความขั
 กิจ
การอื
ทีอาจทํ
เกิดาให้
ความขั
ดแย้ ง ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์
ตอ่ บริษตัทอ่ บริษัท
ไม่มี ไม่มี
 คณะกรรมการบริ
สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
ษัท ษัท
สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
2559 2559 คณะกรรมการบริ
 มประชุ
มสามั
ถือหุ้นาประจํ
าปี 2559
 ประชุ
สามัญ
ผู้ถือญหุ้นผู้ประจํ
ปี 2559

9/9
1/1

ครั9/9
ง ครัง
ครั1/1
ง ครัง

าผิดกฎหมายในระยะ
ประวัตประวั
กิ ารทํตากิ ผิารทํ
ดกฎหมายในระยะ
10 ปี 10 ปี ไม่มี ไม่มี
ทีผ่านมา
ทีผ่านมา
นธ์ ทางครอบครั
ความสัความสั
มพันธ์มทพัางครอบครั
ว ว
างกรรมการ
ระหว่ าระหว่
งกรรมการ

นคูส่ มรสของนายพุ
งคสิริ ประธานกรรมการ
 เป็ นคูส่ เป็มรสของนายพุ
ทธชาติทธชาติ
รังคสิรรัิ ประธานกรรมการ
29 29
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เอกสารแนบ
4 4
ติของกรรมการที
รบกําหนดวาระซึ
ได้ รับการเสนอชื
าดําาแหน่
รงตํางแหน่
ประวัตประวั
ิของกรรมการที
 ครบกํ คาหนดวาระซึ
 งได้ รับ งการเสนอชื
 อกลับ อเข้กลัาดํบาเข้รงตํ
ใหม่ งใหม่
 อ ล– สกุล
ชือ – ชืสกุ

.ทิพภากร
ผศ.ดรผศ.ทิ.ดร
พภากร
รั งคสิรัรงิ คสิริ

อายุ อายุ

55 ปี 55 ปี

ตําแหน่ตํางแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ

จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
ษัท ษัท

12 ปี (2548ปั
12 ปี (2548ปั
จจุบนั )จจุบนั )

จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นษในบริ
จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นในบริ
ัท ษัท ไม่มี ไม่มี
ปริ ญญาโท
International
Management,
University
of London
ปริ ญญาโท
International
Management,
SOAS,SOAS,
University
of London
ปริ ญญาโท
บริรหกิารธุ
รกิจณ
มหาบั
ต จุฬาลงกรณ์
หาวิยทยาลัย
ปริ ญญาโท
บริ หารธุ
จมหาบั
ฑิต ณ
จุฬฑิาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
ปริ ญญาเอก
ศึกษาศาสตรดุ
ั(เทคโนโลยี
ฑิต (เทคโนโลยี
ารศึกษา)
ปริ ญญาเอก
ศึกษาศาสตรดุ
ษฎีบณ
ั ษฑิฎีตบณ
การศึกกษา)
ยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเกษตรศาสตร์
การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ
Director
Certification
Program
รุ่นที 63/2005
การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ
Director
Certification
Program
(DCP)(DCP)
รุ่นที 63/2005
Director
Accreditation
Program
รุ่นที 39/2005
Director
Accreditation
Program
(DAP)(DAP)
รุ่นที 39/2005
และ และ
AntiCorruption:
The Practical
Program
(ACPG)
รุ่นที 21/2015
AntiCorruption:
The Practical
GuideGuide
Program
(ACPG)
รุ่นที 21/2015
ประสบการณ์
25572558 กรรมการบริ
กรรมการบริ
ตรวิทยาศาสตร์
มหาบั
ณฑิตทและวิ
ทยาศาสตร์
ประสบการณ์
ทาํ งานทาํ งาน
25572558
หาร หลัหาร
กสูตหลัรวิกทสูยาศาสตร์
มหาบัณ
ฑิตและวิ
ยาศาสตร์
ดษุ ฎี ดษุ ฎี
ฑิต สาขาวิ
รกิจเทคโนโลยี
และการจั
ดการนวั
กรรม (สหสาขาวิ
บัณฑิตบัณ
สาขาวิ
ชาธุรกิชจาธุ
เทคโนโลยี
และการจั
ดการนวั
ตกรรมต(สหสาขาวิ
ชา) ชา)
ตวิยทยาลั
ย จุฬาลงกรณ์
หาวิยทยาลัย
บัณฑิตบัวิณทฑิยาลั
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
กรรมการ
บจ.ปิ ยะชาติ
2556ปั2556ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บจ.ปิ ยะชาติ
กรรมการ
บั บลิวคอร์
แซดปอเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
2548ปั2548ปั
จจุบนั จจุบนั กรรมการ
บมจ. ทีบมจ.
ดบั บลิทีดวแซด
25462558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชาการตลาด
25462558
ประจําประจํ
ภาควิาชภาควิ
าการตลาด
คณะพาณิ
ชยศาสตร์
และการบั
ชี จุฬาลงกรณ์
หาวิยทยาลัย
คณะพาณิ
ชยศาสตร์
และการบั
ญชี จุฬญาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
25452546 ผู้ช่วยกรรมการผู
ผู้ช่วยกรรมการผู
้ จดั การใหญ่
บริ ษเมีัทยพรี
25452546
้ จดั การใหญ่
กลุม่ บริกลุษัมท่ พรี
ร์ เมียร์
วุฒกกิ ษาสู
ารศึกงสุษาสู
คุณวุฒคุกิ ณารศึ
ด งสุด

กิจเการที
ษัทจดทะเบี
รงตํงาเป็
แหน่
งเป็ นกรรมการ/ผู
ป็ นบริเษป็ ัทนบริ
จดทะเบี
ยน ยน
การดําการดํ
รงตําาแหน่
นกรรมการ/ผู
้ บริหาร้ บริหาร กิจการที
กิจไการที
บริษัทจดทะเบี
 กิจ
การที
ม่ใช่บไริม่ษใัทช่จดทะเบี
ยน ยน
ในกิจในกิ
การอืจ นการอืน
กิจนการอื
นทีาอให้
าจทํ
เกิดความขั
 กิจ
การอื
ทีอาจทํ
เกิดาให้
ความขั
ดแย้ ง ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์
ตอ่ บริษตัทอ่ บริษัท

ไม่มี ไม่มี
1 แห่ง1 แห่ง

สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
 คณะกรรมการบริ
สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
2559 2559 คณะกรรมการบริ
ษัท ษัท
 มประชุ
มสามั
ถือหุ้นาประจํ
าปี 2559
 ประชุ
สามัญ
ผู้ถือญหุ้นผู้ประจํ
ปี 2559

9/9ง ครัง
9/9 ครั
1/1ง ครัง
1/1 ครั

ไม่มี ไม่มี

าผิดกฎหมายในระยะ
ประวัตประวั
กิ ารทํตากิ ผิารทํ
ดกฎหมายในระยะ
10 ปี 10 ปี ไม่มี ไม่มี
ทีผ่านมา
ทีผ่านมา
นธ์ ทางครอบครั
างกรรมการ
- สเป็าวของนายพุ
นพีสาวของนายพุ
คสิ ริ ประธานกรรมการ
ความสัความสั
มพันธ์มทพัางครอบครั
วระหว่วาระหว่
งกรรมการ
- เป็ นพี
ทธชาติทธชาติ
รังคสิ รรัิ งประธานกรรมการ
30 30

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
4 4
ประวัตประวั
ิของกรรมการที
ติของกรรมการที
 ครบกํ คาหนดวาระซึ
รบกําหนดวาระซึ
 งได้ รับ งการเสนอชื
ได้ รับการเสนอชื
 อกลับ อเข้กลั
าดํบาเข้รงตํ
าดําาแหน่
รงตํางแหน่
ใหม่ งใหม่
ชือล– สกุล
ชือ – สกุ

นางสาวไขแข
ดวินศธุวพั
นางสาวไขแข
เชิดวิเชิ
ศวพั
์ นธุ์

อายุ อายุ

51 ปี 51 ปี

ตําแหน่ตํางแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ

จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
จํานวนปี
ทีเป็ นกรรมการบริ
ษัท ษัท

12 ปี (2548ปั
12 ปี (2548ปั
จจุบนั )จจุบนั )

จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นษในบริ
จํานวนและสั
ดส่ วนการถื
อหุ้นในบริ
ัท ษัท ไม่มี ไม่มี
วุฒกิ ษาสู
ารศึกงสุษาสู
คุณวุฒคุกิ ณารศึ
ด งสุด

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

การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ
สูตร Director
Accreditation
Program
รุ่นที 43/2548
การอบรมหลั
กสูตรกรรมการ
หลักสูตหลั
ร กDirector
Accreditation
Program
(DAP)(DAP)
รุ่นที 43/2548
ประสบการณ์
กรรมการ
บจ. ปิ ยะชาติ
ประสบการณ์
ทาํ งานทาํ งาน
2556 2556
ปั จจุบ นัปั จจุบนั กรรมการ
บจ. ปิ ยะชาติ
กรรมการ
บจ. เนเจอร์
เฮอริ เทจ
2556 2556
ปั จจุบ นัปั จจุบนั กรรมการ
บจ. เนเจอร์
เฮอริ เทจ
กรรมการ
บั บลิวคอร์
แซดปอเรชั
คอร์ ปน อเรชัน
2548 2548
ปั จจุบ นัปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. ทีบมจ.
ดบั บลิทีดวแซด
กรรมการ
ณอุตสาหกรรมนํ
ามัมนปาล์
ม (1993)
2537 2537
ปั จจุบ นัปั จจุบนั กรรมการ
บจ. ทักบจ.
ษิ ณทัอุกตษิสาหกรรมนํ
ามันปาล์
(1993)
กิจเป็การที
ษัทจดทะเบี
การที
นบริเษป็ ัทนบริ
จดทะเบี
ยน ยน
ไม่มี ไม่มี
รงตํงาเป็แหน่
งเป็ นกรรมการ/ผู
การดําการดํ
รงตําาแหน่
นกรรมการ/ผู
้ บริหาร้ บริหาร กิจ
กิจไการที
บริษัทจดทะเบี
 กิจ
การที
ม่ใช่บไริม่ษใัทช่จดทะเบี
ยน ยน
3 แห่ง 3 แห่ง
ในกิจ นการอืน
ในกิจการอื
กิจนการอื
นทีาอให้าจทํ
เกิดความขั
 กิจ
การอื
ทีอาจทํ
เกิดาให้
ความขั
ดแย้ ง ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ทางผลประโยชน์
ตอ่ บริษตัทอ่ บริษัท
ไม่มี ไม่มี
 คณะกรรมการบริ
7/9ง ครัง
ษัท ษัท
7/9 ครั
สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
สัดส่ วนการเข้
าร่ วมประชุ
มในรอบปี
2559 2559 คณะกรรมการบริ
 มประชุ
มสามั
้ ถือหุ้นาประจํ
าปี 2559 1/1 ครั
1/1ง ครัง
 ประชุ
สามัญ
ผู้ถือญ
หุ้นผูประจํ
ปี 2559

าผิดกฎหมายในระยะ
ประวัตประวั
กิ ารทํตากิ ผิารทํ
ดกฎหมายในระยะ
10 ปี 10 ปี ไม่มี ไม่มี
ทีผ่านมา
ทีผ่านมา
นธ์ ทางครอบครั
ความสัความสั
มพันธ์มทพัางครอบครั
ว ว
างกรรมการ
ระหว่ าระหว่
งกรรมการ

ไม่มี ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
F534
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง ที 1/2560
เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน ดังต่อไปนี 
1.

การเพิมทุน

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํ านวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิมทุน จํานวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
เพิ ม ขึน จาก 961,588,716.20 บาทเป็ น 1,141,588,716.20 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทโดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี 
มูลค่ าทีตราไว้
รวม
การเพิมทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)
(บาท)
หุ้นสามัญ
.....................
.....................
.....................
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
.....................
.....................
.....................
หุ้นสามัญ
1,800,000,000
0.10
180,000,000.00
แบบมอบอํานาจทัว ไป
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ
.....................
.....................
.....................
กรณีการเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปทุกข้ อยกเว้ นข้ อ 2.2
กรณีการเพิมทุนแบบ General Mandate ให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้ อ 2.2 ข้ อ 3 และข้ อ 4

2.
2.1

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นเดิม











ประชาชน











บุคคลใดๆ (ระบุ)











จัดสรรให้ แก่

เพือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้





สิทธิของตราสาร
 กรณีทเี ป็ นการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมให้ ระบุวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรื อวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิ
ในการจองซื อหุ้นเพิมทุนด้ วย
 กรณี ทีเป็ นการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดๆให้ ระบุรายละเอี ยดของบุคคลดังกล่าวความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียนและ
หลักเกณฑ์การกําหนดราคาขายต่อหุ้นหากเป็ นนิติบุคคลให้ กล่าวถึงประเภทกิจการลักษณะการดําเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่กรรมการและเจ้ าหน้ าทีบริ หารของนิตบิ คุ คลนัน
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  กรณี
กรณี
ทีเป็ทนีเป็การจั
นการจั
ดสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพื้ นอเพืรองรั
อรองรั
บการแปลงสภาพหรื
บการแปลงสภาพหรื
อรองรั
อรองรั
บการใช้
บการใช้
สิทสธิิทจธิองซื
จองซื
อหุ้อหุ
นของตราสารต่
้ นของตราสารต่
างๆเช่
างๆเช่
นหุน้ นหุกู้ น้ แกูปลงสภาพ
้ แปลงสภาพ
ใบสํใบสํ
าคัาญคัแสดงสิ
ญแสดงสิ
ทธิทธิีจทะซืีจะซื
อหุ้อหุ
นใบแสดงสิ
้ นใบแสดงสิ
ทธิทในการซื
ธิในการซื
อหุ้อหุ
นเพิ้ นมเพิทุมนทุทีนโอนสิ
ทีโอนสิ
ทธิทได้ธิฯได้ลฯให้
ฯลฯให้
ระบุระบุ
รายละเอี
รายละเอี
ยดของตราสารดั
ยดของตราสารดั
งกล่งกล่
าวาว
โดยกล่
โดยกล่
าวถึาวถึ
งลังกลัษณะของตราสารจํ
กษณะของตราสารจํ
านวนหรื
านวนหรื
อมูอลมูค่ลาค่เงืาอเงืนไขและสาระสํ
อนไขและสาระสํ
าคัาญคัของตราสารดั
ญของตราสารดั
งกล่งกล่
าวด้าวด้
วยว(ถ้ย า(ถ้มีา) มี)

2.1.1
2.1.1 การดํ
การดํ
าเนิานเนิการของบริ
นการของบริ
ษัทษกรณี
ัทกรณี
ทมี ทีเศษของหุ
มี ีเศษของหุ
้ น ...............................................................................................
้ น ...............................................................................................
2.22.2 แบบมอบอํ
แบบมอบอํ
านาจทั
านาจทั
 วไป
 วไป(General
(GeneralMandate)
Mandate)
จัดจัสรรให้
ดสรรให้
แก่แก่
ผู้ถผูือ้ ถหุือ้ นหุเดิ้ นมเดิม

ประเภทหลั
ประเภทหลั
กทรั
กทรั
พย์พย์
หุ้นหุสามั
้ นสามั
ญหุญ้ นหุบุ้ นรบุิ มรสิิ มทสิธิทธิ

เพืเพื
อรองรั
อรองรั
บการแปลงสภาพ/
บการแปลงสภาพ/
ใช้ ใช้
สทิ สธิทิ ขธิองใบแสดงสิ
ของใบแสดงสิ
ทธิทในการ
ธิในการ
ซื อหุ
ซื ้อหุ
นเพิ้ นเพิ
มทุมนทุทีนโทีอนสิ
โอนสิ
ทธิทได้ธิได้
ประชาชน
ประชาชน
หุ้นหุสามั
้ นสามั
ญญ
หุ้นหุบุ้ นรบุิ มรสิิ มทสิธิทธิ
บุคบุคลในวงจํ
คคลในวงจํ
ากัาดกัด
หุ้นหุสามั
้ นสามั
ญญ
หุ้นหุบุ้ นรบุิ มรสิิ มทสิธิทธิ

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

ร้ อร้ยละต่
อยละต่
ออ
ทุนทุชํนาชํระแล้
าระแล้
ว1/ว1/
28.87
28.87
 

 

 

 

 

 

 

จําจํนวนหุ
านวนหุ
้น ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ
 
 

1/ 1/
ร้ อยละต่
ร้ อยละต่
อทุอนทุชํนาชํระแล้
าระแล้
ว ณว ณ
วันวัทีนคทีณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ
ษัทษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยนมี
ยนมี
มติมให้ติมให้ีกมารเพิ
ีการเพิ
มทุมนทุแบบ
นแบบ
General
General
Mandate
Mandate

3. 3.

กํากํหนดวั
าหนดวั
นประชุ
นประชุ
มสามั
มสามั
ญผูญ้ ถผูอื ้ ถหุอื ้ นหุ/วิ้ นส/วิามั
สามั
ญผูญ้ ถผูอื ้ ถหุอื ้ นหุเพื
้ นเพื
 อขออนุ
 อขออนุ
มัตมิกัตารเพิ
ิการเพิ
 มทุ มนทุและจั
นและจั
ดสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุน
กํากํหนดวั
าหนดวั
นประชุ
นประชุ
มสามั
มสามั
ญผูญ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุประจํ
้ นประจํ
าปีา2560
ปี 2560ในวัในวั
นทีน 18
ที 18เมษายน
เมษายน2560
2560เวลา
เวลา13.30น.
13.30น.ณ ณโรงแรมเจ้
โรงแรมเจ้
าพระยา
าพระยา
ปาร์ปาร์
ค กรุ
ค กรุ
งเทพฯโดย
งเทพฯโดย
 กํากํหนดวั
าหนดวั
นปินดสมุ
ปิ ดสมุ
ดทะเบี
ดทะเบี
ยนพั
ยนพั
กการโอนหุ
กการโอนหุ
้ นเพื้ นเพื
อสิอทสิธิทในการเข้
ธิในการเข้
าร่วามประชุ
ร่วมประชุ
มผูม้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุตั้ นงแต่
 ตังแต่
 วนั วทีนั .................
ที.................
จนกว่
จนกว่
าการประชุ
าการประชุ
มผูม้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุดั้ นงดักล่งกล่
าวจะแล้
าวจะแล้
วเสร็
วเสร็
จจ
 กํากํหนดรายชื
าหนดรายชื
อผูอ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุที้ นมทีีสมิทีสธิิทในการเข้
ธิในการเข้
าร่ าวร่มประชุ
วมประชุ
มผูม้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุในวั
้ นในวั
นทีน 30
ที 30มีนมีาคม
นาคม2560
2560และให้
และให้
รวบรวม
รวบรวม
รายชื
รายชื
อตามม.225
อตามม.225ของพ.ร.บ.
ของพ.ร.บ.หลัหลั
กทรักทรั
พย์พฯย์โดยวิ
ฯโดยวิ
ธีปธิ ดสมุ
ีปิดสมุ
ดทะเบี
ดทะเบี
ยนในวั
ยนในวั
นทีน 31
ที 31มีนมีาคม
นาคม2560
2560

4. 4.

การขออนุ
การขออนุ
ญาตเพิ
ญาตเพิ
 มทุ มนทุ/จันด/จัสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุต่นอต่หน่
อหน่
วยงานราชการที
วยงานราชการที
 เกียเกีวข้ ยวข้
องและเงื
องและเงื
 อนไขการขอนุ
 อนไขการขอนุ
ญาต
ญาต
(ถ้ า(ถ้มีา)มี)
ไม่ไม่
ม ี ม ี

5. 5.

วัตวัถุตปถุระสงค์
ประสงค์
ของการเพิ
ของการเพิ
 มทุ มนทุและการใช้
นและการใช้
เงินเงิทุนนทุในส่
นในส่
วนที
วนที
 เพิ เมพิม
ไม่ไม่
ม ี ม ี

6. 6.

ประโยชน์
ประโยชน์
ท ีบทริ ีบษริัทษจะพึ
ัทจะพึ
งได้งได้
รับรจากการเพิ
ับจากการเพิ
 มทุ มนทุ/จันด/จัสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุน
ไม่ไม่
มี–มี–

7. 7.

ประโยชน์
ประโยชน์
ท ีผท้ ูถ ีผอื ้ ูถหุอื ้ นหุจะพึ
้ นจะพึ
งได้งได้
รับรจากการเพิ
ับจากการเพิ
 มทุ มนทุ/จันด/จัสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุน
ไม่ไม่
ม ี ม ี
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8. 8.

รายละเอี
รายละเอี
ยดอื
ยดอื
 นใดที
 นใดที
 จาํ  จเป็าํ เป็
นสํนสํ
าหรัาหรั
บผูบ้ ถผูอื ้ ถหุอื ้ นหุเพื
้ นเพื
 อใช้ อใช้
ประกอบการตั
ประกอบการตั
ดสิดนสิใจในการอนุ
นใจในการอนุ
มัตมิกัตารเพิ
ิการเพิ
 มทุ มนทุ/จันด/จัสรร
ดสรร
หุ้นหุเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุน
ไม่ไม่
ม ี ม ี

9. 9.

ตารางระยะเวลาดํ
ตารางระยะเวลาดํ
าเนิาเนิ
นการในกรณี
นการในกรณี
ท ีคทณะกรรมการบริ
 ีคณะกรรมการบริ
ษัทษมีัทมมีติมใติห้ใเห้พิเ มพิทุ มนทุ/จัจันด/จัจัสรรหุ
ดสรรหุ
้ นเพิ
้ นเพิ
 มทุ มนทุน

ลําลํดัาบดับ
ขัน ขัตอนการดํ
น ตอนการดํ
าเนิาเนิ
นการ
นการ
1 1 วันวัประชุ
นประชุ
มคณะกรรมการบริ
มคณะกรรมการบริ
ษัทษครััทครั
ง ทีง1 ที/2560
1/2560
เพือเพือนุ
ออนุ
มตั มจิ ตั ดั จิ สรรหุ
ดั สรรหุ
้ นสามั
้ นสามั
ญเพิ
ญมเพิทุมนทุแบบ
นแบบ
มอบอํ
มอบอํ
านาจทั
านาจทั
ว ไปว ไป
2 2 กํากํหนดรายชื
าหนดรายชื
อผูอ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุที้ นมทีีสมิทีสธิิทเข้ธิาเข้ร่ วามประชุ
ร่ วมประชุ
มสามั
มสามั
ญผูญ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุในวั
้ นในวั
นทีน 30มี
ที 30มี
นาคม
นาคม2560
252560
25
และให้
และให้
รวบรวมรายชื
รวบรวมรายชื
 อ ตามม.225
ตามม
 อ ตามม.225
ตามม ของพ.ร.บ.หลั
หลัหลั
ก ทรั
ก ทรั
พ ย์พฯย์โดยวิ
ฯ โดยวิ
ธี ปธิ ดสมุ
ี ปิ ดสมุ
ด ทะเบี
ด ทะเบี
ย นย น
ของพ.ร.บ.หลั
ในวัในวั
นทีน 31มี
ที 31มี
นาคม
นาคม
2560
2560
3 3 วันวัประชุ
นประชุ
มสามั
มสามั
ญผูญ้ ถผูือ้ ถหุือ้ นหุประจํ
้ นประจํ
าปีา2560
ปี 2560
เพือเพืขออนุ
อขออนุ
มตั มเิ รืตั  อเิ รืงต่ องต่
างๆางๆ
ทีเกีทียเกีวข้ยวข้
ององ

วันวัเดื
นเดื
อนปี
อนปี
2727
กุมกุภาพั
มภาพั
นธ์น2560
ธ์ 2560
3030
มีนมีาคม
นาคม
2560
2560
(Record
(Record
date)
date)
1818
เมษายน
เมษายน
2560
2560

บรองว่
บรองว่
าสารสนเทศในแบบรายงานนี
าสารสนเทศในแบบรายงานนี
ถูกต้ถูกอต้งและครบถ้
องและครบถ้
วนทุ
วนทุ
กประการ
กประการ
บริบริ
ษัทษขอรั
ัทขอรั

ลายมื
ลายมื
อชือ ชือ ..................................................................
...............................
...............................
..................................................................
กรรมการผู
กรรมการผู
้ มีอ้ มําีอนาจลงลายมื
ํานาจลงลายมื
อชือ ชืแทนบริ
อแทนบริ
ษัทษัท
นางปิ
นางปิ
ยะนุ
ยะนุ
ช รัชงคสิ
รังคสิ
ริ) ริ)
(นางปิ
(นางปิ

.............................
.............................
...................................................................
รผู้รผู
มีอ้ มําีอนาจลงลายมื
ํานาจลงลายมื
อชือ ชืแทนบริ
อแทนบริ
ษัทษัท
กรรมการผู
กรรมการผู
ลายมื
ลายมื
อชือ ชือ ...................................................................
นางสาวไขแข
นางสาวไขแข
เชิดเชิวิดศวิวพั
ศวพั
นธุน์) ธุ์)
(นางสาวไขแข
(นางสาวไขแข
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท




กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกํ าหนดไว้ ซึงสอดคล้ องและเท่ากับหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ

ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย ทังนี
 ให้ นบั รวมการถือหุ้น
ของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
 ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจําในบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
 ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทใน
ลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
 เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
 น เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ

ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
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ประวัตขิ องกรรมการอิสระทีเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชือ  สกุล

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว

อายุ

68 ปี

ทีอยู่

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท

8 ปี (2552ปั จจุบนั )

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ปริ ญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 84/2553
ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 9

ประสบการณ์ ทาํ งาน 2557  ปั จจุบนั
2556  ปั จจุบนั
2555  ปั จจุบนั
2552  2555
2550  2551
2548  2550
2546  2548

กรรมการอิสระ บมจ. ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน
กรรมการ บมจ.เนชัน แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน
จเรทหารทัว ไป
ผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่านมา ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระ
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
1. เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ข้ อบังคับของบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที 5 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 25. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิส ามัญ ผู้ถือ หุ้นเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํา นวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ให้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 26. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา รวมทังความเห็

นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียน
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั  านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดอืน
ทัว ราชอาณาจักร
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีนาย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี  จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกําหนด ณ สถานทีประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้

องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง เข้ า
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
 ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง หลังนี ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง เป็ นประธานทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการมิได้ มาเข้ า
ประชุมหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการในทีประชุมหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ก็ให้ ทีประชุมเลือกตังผู
 ้ ถือหุ้นคนหนึงซึงได้ เข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึง หุ้นมีเสียงหนึง เสียง และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
 ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี  ให้ ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้น
ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื

อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด

หรื อ
บางส่วนทีสาํ คัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิม หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 30. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี 
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัท
ในรอบปี ทีผา่ นมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผา่ นมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที

อ อกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5)
แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอืนๆ
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เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
ลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนืองด้ วยบริ ษั ทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode
เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควร
กําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิลงทะเบียนเพือเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ดังนี 
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ได้ กําหนดไว้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมแทน หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี 
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว ไป
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดวาระต่างๆ ทีต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
ทัง นี  แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึงผู้ถื อหุ้นสามารถเลือกใช้ เฉพาะแบบหนึง
แบบใดเท่านัน นอกจากนี  บริ ษั ทยังได้ จัดทํ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึงเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรั บผู้ถื อหุ้น
ต่างประเทศทีแต่งตังคั
 สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน
ผู้ถื อหุ้นสามารถดาวน์ โ หลดแบบหนังสือมอบฉัน ทะทัง หมดดังกล่า ว ได้ ที www.twz.co.th และโปรดนํ า
แบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode ปรากฏตามเอกสารที จัดส่งมาพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญนี  มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
เพือความสะดวกในการลงทะเบียน
2. วิธีมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี 
2.1 ผู้ถือหุ้นทัวไปเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน ยกเว้ น
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
 สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึง ได้ จากทังสามแบบ

2.2 มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัททีป รากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ า ร่ วมประชุม พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบ
ฉันทะทีลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารทีเกียวข้ องมายังบริ ษัท ได้ ทีเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที 14 เมษายน 2560
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ทัง นี  ผู้ถื อ หุ้นไม่ส ามารถแบ่ง แยกจํ า นวนหุ้น โดยมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรับ มอบฉัน ทะหลายคนเพื อแบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง
น้ อยกว่าจํานวนหุ้นทีถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียนทีผ้ ถู ือหุ้นซึงเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตังให้
 เป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. เอกสารทีผ้ ูถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นต้ องนํามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1) กรณี ผ้ ูถือ หุ้น เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แ สดงเอกสารที ส่ว นราชการออกให้ ที ยัง ไม่หมดอายุ เช่น บัต ร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี และหากมีการเปลียนชือนามสกุล ให้ ยืนหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื อรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
นิติบุคคล
1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วน
 สําเนาเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ซงึ แสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คลนันพร้
 อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุ คล ทังนี
 ผู้แทนนิติบคุ คลโปรดแสดงเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือชือของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วน และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง เป็ นผู้ถือหุ้น
 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื อรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง ทังนี
 ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
 คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้ อ 1) หรื อ 2) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึง
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 ในกรณีทีผ้ ูถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี เพิมเติม
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทังนี
 โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว โมง หรื อตังแต่
 เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไป ของ
วันอังคารที 18 เมษายน 2560 ณ สถานทีประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10
4. หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถอื หุ้น
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียงและมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนัน
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 
 ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี ขาด
 ในกรณีอืนซึง มีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดนัน โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ้ มู อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
3) ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน และประธานในทีประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้

องประชุมชัว คราวก็ได้
4) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้ เมือมีผ้ ูถือหุ้นในทีประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่ านัน
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เอกสารแนบ 9



หนังสือมอบฉันทะ




กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง ใน 3 แบบ ดังนี 
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว ไป
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดวาระต่างๆ ทีต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
3. แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศทีแต่งตังคั
 สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมแทน หรื อท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนด
เพียงคนใดคนหนึง เพือเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวได้
สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะทีลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารทีเกียวข้ องมายังบริ ษัท ภายในวันที 14 เมษายน 2560 ได้ ที
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิมเติมได้ ท ีหัวข้ อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้ นทีมีสิทธิ ลงทะเบี ยนเพือเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้ น
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที..........................................................
วันที..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า..................................................................................................สัญชาติ.........................................
อยูบ่ ้ านเลขที......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
 นรวม..............................หุ้น
หุ้นสามัญ..........................หุ้น
(3)

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี 
ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้ เท่ากับ............................................... เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
อายุ 68
ปี
ทีอยู่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึง คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค กรุ งเทพฯ หรื อทีจะพึง
เลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(......................................................................)
ลงชือ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)

หมายเหตุ
ผู้ถื อ หุ้น ที ม อบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย ว เป็ นผู้เ ข้ าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
43

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที..........................................................
วันที..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า...................................................................................................สัญชาติ........................................
อยูบ่ ้ านเลขที......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
 นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี 
หุ้นสามัญ.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................................ เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
อายุ 68
ปี
ทีอยู่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึง คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2560 ในวัน ที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้ า พระยา ปาร์ ค กรุ งเทพฯ
หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง นี  ดังนี 
วาระที 1 เรืองแจ้ งเพือทราบ
เนืองจากวาระนี เป็ นวาระแจ้ งเพือ ทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2559

เนืองจากวาระนี เป็ นวาระแจ้ งเพือ ทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2559 สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2559

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2559

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั

งชุ
 ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็

นรายบุคคล
1. นางปิ ยะนุช รังคสิริ
 เห็นด้ วย
2. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย
3. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย
วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที 9

พิจารณาอนุ มัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในวงเงินไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท หรื อ
สกุลเงินอืนในจํานวนเทียบเท่ า

 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทียงั ไม่ ได้ จาํ หน่ ายของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 12 พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนไม่ เกิน 180,000,000.00 บาท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 13 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 14 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จํานวนไม่ เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามสัดส่ วน (Rights Issue)
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 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 15 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5)
การลงคะแนนเสีย งของผู้รับ มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไ ว้ ใ นหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)
ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน เว้ นแต่กรณีทีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

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

ลงชือ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค
กรุงเทพฯ หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที.....................เรื อง...........................................................................................................................................
 (1)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชือ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที..........................................................
วันที..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า...................................................................................................สัญชาติ........................................
อยูบ่ ้ านเลขที......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ..............................................................
ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
 นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี 
หุ้นสามัญ.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................................ เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุม่ แก้ ว
อายุ 68
ปี
ทีอยู่ เลขที 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึง คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค กรุ งเทพฯ หรื อทีจะ
พึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
(3)
ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง นี  ดังนี 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที

ถือ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ  หุ้นสามัญ ................. หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด..................................หุ
ั
้น
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง นี  ดังนี 
วาระที 1 เรืองแจ้ งเพือทราบ
เนืองจากวาระนี เป็ นวาระแจ้ งเพือ ทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2559

เนืองจากวาระนี เป็ นวาระแจ้ งเพือ ทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2559 สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2559

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2559

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั

งชุ
 ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็

นรายบุคคล
1. นางปิ ยะนุช รังคสิริ
 เห็นด้ วย
2. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย
3. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย
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วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที 9

พิจารณาอนุ มัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในวงเงินไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท หรื อ
สกุลเงินอืนในจํานวนเทียบเท่ า

 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทียงั ไม่ ได้ จาํ หน่ ายของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 12 พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนไม่ เกิน 180,000,000.00 บาท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 13 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย
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 งดออกเสียง

วาระที 14 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จํานวนไม่ เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาทเพือเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามสัดส่ วน (Rights Issue)
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที 15 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5)
การลงคะแนนเสีย งของผู้รับ มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไ ว้ ใ นหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
 ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)
ในกรณีทีข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อ
เพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน เว้ นแต่กรณีทีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

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

ลงชือ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้ เฉพาะกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
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2. หลักฐานทีต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื

อกตังกรรมการทั

งชุ
 ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็

นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยา ปาร์ ค
กรุงเทพฯ หรื อทีจะพึงเลือ นไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
วาระที.....................เรื อง...........................................................................................................................................
 (1)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที....................เรื อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี 
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชือ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชือ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)
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