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เน่ืองด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพ่ือให้การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นถือปฏิบติัตอ่ไป ดงันี ้

 

1.   หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้กําหนดไว้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทน หรือ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดงันี ้

1. แบบ ก.เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดวาระตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
ทัง้นี ้แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ่งแบบใด

เท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศท่ี
แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทัง้หมดดังกล่าวได้ที่ www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcodeปรากฏตามเอกสารที่จดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญนี ้มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เพ่ือ
ความสะดวกในการลงทะเบียน 
 

2.  วธีิมอบฉันทะ 
  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
  2.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ยกเว้นผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้สามแบบ 
  2.2 มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ใน
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 
   สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายงับริษัท ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 7 
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  ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อย
กว่าจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคสัโตเดียนท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

3. เอกสารที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลกัฐาน
ประกอบด้วย  

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้องทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

 นิตบุิคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วน 

- สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้พร้อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุคล ทัง้นีผู้้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วนและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ 
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- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
  ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของ
วนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 ณ สถานท่ีประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 

 

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

- ในกรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

4) การลงคะแนนลบัอาจจะทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ 

 
 


