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วนัที�  2 เมษายน 2561 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารที�แนบสง่มาด้วย  
 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 
2. รายงานประจําปี 2560  
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2561 
4. ประวตัิของกรรมการที�ครบกําหนดวาระซึ�งได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ใหม ่
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวตัิของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อบงัคบับริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แผนที�สถานที�จดัการประชมุ 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชุม
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เจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 9 
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วาระที� 1      เรื�องแจ้งเพื�อทราบ 
 
วาระที� 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้จดัขึ 9นเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 
เวลา 13.30 น. โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชุมและจดัสง่สําเนารายงานการประชุมให้สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั 9งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 28 เมษายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1                  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ : วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั      
ซึ�งเกิดขึ 9นในรอบปี 2560 ตามที�ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2560 ซึ�งจัดทําขึ 9นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560 ซึ�งบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผา่นในรอบปี 2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ :  วาระนี 9เป็นวาระเพื�อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้น 
 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจําปี 2560 สิ Cนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ�งกําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน               
ณ วนัสิ 9นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณา
อนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี 9 คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น”  

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปีของบริษัท สิ 9นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี               
รับอนญุาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดุล และ
บญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิ 9นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ               
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท ประจําปี 2560 สิ 9นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ซึ�งผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2560 ที�ผา่นมา สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 9 

  

 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2560 

(ล้านบาท) 
2559 

(ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม                       4,425.66                        4,583.51  
หนี 9สนิรวม                       2,121.23                        2,254.75  
สว่นของผู้ ถือหุ้น                       2,304.43                        2,328.76  
รายได้รวม                       3,548.86                        4,129.74  
กําไรสทุธิ                          17.05                           128.77  
กําไรตอ่หุ้น (หนว่ย :บาท)  0.0027   0.0207  

 

  

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึ�งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม             
ในครั 9งนี 9 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ :  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา            
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทั 9งนี 9คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
ในการพิจารณายกเว้นไมด่ําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั 9งคราว 
โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี 9 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 
กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 
ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี 9จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00104 บาท เป็นจํานวนเงิน 6,509,435.98 
บาท และจดัสรรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  เป็นจํานวนเงิน 852,454.53 
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บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายชื�อผู้มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที� 7 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม 2561 

 ทั 9งนี 9การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน ต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี 9  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิ 17.05 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท 21.70 ล้านบาท 

2. สํารองตามกฎหมาย 0.85 ล้านบาท 6.44 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท 

3.จํานวนหุ้น 6,259 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 

4. เงินปันผลประจําปี 0.00104 บาท:หุ้น 0.00785 บาท:หุ้น 0.00133  บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั 9งสิ 9น 6.51 ล้านบาท 48.95 ล้านบาท 8.29   ล้านบาท 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.19 % 40.01 % 40.22 % 

 ** อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 

 

 การลงมติ :  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั Cงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561                                                         

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120         
ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั 9งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี 9 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัท
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที�มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั 9งผู้ สอบบัญชีรายใหม่ที�สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้ สอบบัญชี         
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั 9งผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�จากการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้ สอบบญัชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 เป็นปีที� 1 เนื�องจากมีผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตในจํานวนที�เหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี  
ทั 9งนี 9 คา่สอบบญัชีที�เสนอสาํหรับปี 2561 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ�งไม่รวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ยในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั 9ง
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และกําหนดให้ผู้สอบ
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บญัชีคนใดคนหนึ�งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 
สิ 9นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยรายชื�อดงันี 9 

1.) นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที� 3759 
2.) นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที� 7305 
3.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที� 5113 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที�ผา่นมา  เป็นดงันี 9  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท   1, 440,000    1,350,000    1,250,000 
 

 

นอกจากนี 9 เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด             
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 4 แหง่ด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั , บริษัท ทีแซด เทรดดิ 9ง จํากดั, 
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั และบริษัท มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชีและ
คา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทั 9งสี�แหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท  

 

 ทั 9งนี 9 สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั 9นไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

การลงมติ : วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั Cงกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั 9ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม 
 

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก 
กนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั 9นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการที�ออกตามวาระนั 9น อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้” 
 

สาํหรับในปี 2561 ซึ�งเป็นปีที�สบิสาม มีกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

1.   พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     2.   พลตํารวจเอก เอก  องัสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตั 9งกรรมการที�พ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ได้แก่  

1.   พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     2.   พลตํารวจเอก เอก  องัสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ครบกําหนดวาระซึ�งได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่ใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

  

 บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ�งสอดคล้องและเทา่กบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื�องกรรมการ
อิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% จํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั 9งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

 

 

 การลงมติ : วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี 9ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั 9นให้ได้รับเบี 9ยเลี 9ยง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมเพียงพอที�จะจูงใจและรักษากรรมการที�มีคณุภาพ 
ไว้กบับริษัท สอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัท หน้าที�ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการแตล่ะทา่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ปี 2561 ภายในวงเงินไมเ่กิน 6.00 ล้านบาท ซึ�งเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2560 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 การลงมติ : วาระนี 9ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั 9งหมด
ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 



 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 

ทั 9งนี 9 บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
Date) ในวนัที� 26 มีนาคม 2561  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น
ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตั 9งแตเ่วลา

กรณีที�ทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และปร
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง 
ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ 
ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
ออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยประวตัิของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
แนบ 5  

ทั 9งนี 9 ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดส่

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั 
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

   

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา 
 

  
 

 

 

            

                                              
                                                  
  

หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเกี�ยวกบัวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 25
ลว่งหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th
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พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)        

บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 25
น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตั 9งแตเ่วลา 11.30 น. เป็นต้นไป  

กรณีที�ทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง ปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไว้เท่านั 9น
ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช

ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยประวตัิของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 

ทั 9งนี 9 ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัท ภายในวนัที� 17

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น

                     ขอแสดงความนบัถือ 

                                                              ( นางปิยะนชุ รังคสริิ ) 
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บริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (Record 

2561 ในวันพฤหัสบดีที� 19 
กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้

ะสงค์จะมอบให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมและ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8  หรือสามารถ               

โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไว้เท่านั 9น หรือ
รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช เข้าร่วมประชุมและ

ลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยประวตัิของกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสาร

7 เมษายน 2561 โดยสง่มาที� 

และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น 

บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 


