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เนื�องด้วยบริษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้  ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที� 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.            
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode 
เพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
กําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิลงทะเบียนเพื�อเข้า
ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นถือปฏิบตัิตอ่ไป ดงันี D  

 

1.   หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทได้ จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้กําหนดไว้ ให้ แก่ ผู้  ถือหุ้  นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ บคุคลอื�นเข้ าประชมุแทน หรือ
มอบฉนัทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน ดงันี D 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดวาระตา่งๆ ที�ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
ทั Dงนี D แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ�ง         

แบบใดเท่านั Dน นอกจากนี D บริษัทยังได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ�งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ ถือหุ้ น
ตา่งประเทศที�แตง่ตั Dงคสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั Dน  

ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทั Dงหมดดังกล่าว ได้ที� www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ปรากฏตามเอกสารที�จัดส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญนี� มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย            
เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน 
 

2.  วิธีมอบฉันทะ 
  ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี D 
  2.1 ผู้ ถือหุ้นทั�วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเท่านั Dน ยกเว้น              
ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Dงคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งได้จากทั Dงสามแบบ 
  2.2 มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทที�ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท                  
ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
   สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะที�ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที�เกี�ยวข้องมายงับริษัท ได้ที�เลขานกุารบริษัท บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัที� 17 เมษายน 2561 

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที&มีสิทธิ
ลงทะเบียนเพื&อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 7 
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  ทั Dงนี D ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ�ง          
น้อยกว่าจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคสัโตเดียนที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตั Dงให้เป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

3.  เอกสารที& ผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล ให้ยื�นหลกัฐาน
ประกอบด้วย  

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       

ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชื�อรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทั Dงนี Dผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
 นิติบุคคล 

1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ         

ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล

(กรรรมการ) ครบถ้วน 
- สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ซึ�งแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนั Dนพร้อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน

นิติบคุคล ทั Dงนี Dผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ           
ลงลายมือชื�อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื�อรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชื�อรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทั Dงนี Dผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั Dงให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ�ง 
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- ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี Dเพิ�มเติม 

• หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ดําเนินการลง
นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

• หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน 
  ทั Dงนี D โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั�วโมง หรือตั Dงแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ของ
วนัองัคารที� 19 เมษายน 2561 ณ สถานที�ประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

 

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที&ประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียงและมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั Dน 

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี D 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ Dนอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี Dขาด 

- ในกรณีอื�นซึ�งมีกฎหมาย และหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที�กําหนดนั Dน โดยประธานในที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

2) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นั Dน 

3) ผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด  ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั Dน  และประธานในที�ประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนั Dนออกนอกห้องประชมุชั�วคราวก็ได้ 

4) การลงคะแนนลบั อาจจะทําได้เมื�อมีผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในที�ประชมุเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบันั Dน และแจ้งให้ที�ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั5น 

 
 


