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วนัท่ี  1 เมษายน 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  
 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
2. รายงานประจําปี 2561ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2562 
4. ประวติัของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึง่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวติัของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. , แบบ ข.และแบบ ค. 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 และหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 19เมษายน 2562เวลา 10.00 น. ณห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์
กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 

 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC.269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400Tel. (+66) 2275 9789 Fax.  (+66) 2275 9798 
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วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561เวลา 10.00น. โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1                 
จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ:วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั      
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2561ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2561 ซึ่งจัดทําขึน้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 ซึง่บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านในรอบปี 2561 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 34 ซึง่กําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุ
และบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น” 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี               
รับอนญุาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบดลุ และ
บญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั               
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท ประจําปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2561 ท่ีผา่นมา สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  

 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2561 

(ล้านบาท) 
2560 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 4,703.98                       4,425.66  
หนีส้นิรวม 2,070.23                       2,121.23  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,633.75                       2,304.43  
รายได้รวม 3,411.23                       3,548.86  
กําไรสทุธิ 61.04                          17.05  
กําไรตอ่หุ้น(หน่วย :บาท) 0.0096  0.0027  

 

  

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม             
ในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมต:ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
ในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 
กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 
ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00286 บาท เป็นจํานวนเงิน 24,450,004.85 บาท 
และจดัสรรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เป็นจํานวนเงิน 3,052,086.73 บาท
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โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน ต้องผา่นการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี ้  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ 61.04 ล้านบาท 17.05 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท 

2. สํารองตามกฎหมาย 3.05 ล้านบาท 0.85 ล้านบาท 6.44 ล้านบาท 

3.จํานวนหุ้น 8,549 ล้านหุ้น 6,259 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 

4. เงินปันผลประจําปี 0.00286 บาท:หุ้น 0.00104 บาท:หุ้น 0.00785 บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 24.45 ล้านบาท 6.51 ล้านบาท 48.95 ล้านบาท 

6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.05 % 40.19 % 40.01 % 

 ** อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
 

 การลงมต:ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120         
ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัท
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้ สอบบัญชี         
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 เป็นปีท่ี 2 เน่ืองจากมีผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตในจํานวนท่ีเหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี  
ทัง้นี  ้ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอสําหรับปี 2562 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,584,000 บาทโดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562และกําหนดให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้
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1.) นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 3759 
2.) นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7305 
3.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5113 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา  เป็นดงันี ้  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,584,000 1,440,000  1,350,000 
 

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 2 แหง่ด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั, บริษัท ทีแซด เทรดดิง้ จํากดั 
โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทัง้สองแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 
1,195,000 บาท  

 

 ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

การลงมติ:วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้” 
 

สําหรับในปี 2562ซึง่เป็นปีท่ีสบิส่ี มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3ทา่น ประกอบด้วย 
 1.)  นายพทุธชาติ  รังคสิริ   กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)  นายบนัดาล  อดุล   กรรมการอิสระ 
3.)  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่  
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 1.)  นายพทุธชาติ  รังคสิริ   กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)  นายบนัดาล  อดุล   กรรมการอิสระ 
3.)  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

  

 บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่สอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองกรรมการ
อิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1%จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 
 

 การลงมติ:วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติัซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ  ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาวและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอตัราคา่ตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
จงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพ ไว้กบับริษัท สอดคล้องกบัผลประกอบการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชัน้นําในตลาด
หลกัทรัพย์ฯและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาทซึ่งเป็นอตัรา
เดียวกนักบัปี 2561 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

 การลงมต:ิวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 



 

วาระที่

Date) ใ

เวลา 10
ประชมุส

ออกเสีย
ดาวน์โห
ท่านผู้ ถื
ลงคะแน

หมา
ผู้ ถือ
การ
ลว่ง

ท ี9 พจิา

ทัง้นี  ้
ในวนัท่ี 26 มีนา

จงึขอ
0.00 น. ณ ห้อง
สามญัผู้ ถือหุ้น 

กรณี
ยงลงคะแนนแ
หลดหนงัสือมอ
อหุ้นสามารถม
นนในนามของผู้

ทัง้นี ้

เลขาน
บริษัท
269 

 
จงึขอ
 

 
 
 
 
 

            
                     
  

ายเหตุ  
อหุ้นสามารถสง่
รประชมุสามญัผ
หน้าได้ secret

ารณาเร่ืองอ่ืน

 ้บริษัทจะกําห
าคม 2562 
อเรียนเชิญทา่นผ้
งรัชโยธินแกรน
 ตัง้แตเ่วลา08.

ณท่ีท่านผู้ ถือหุ้นไ
แทน โปรดใช้แ
อบฉันทะได้จา
มอบฉนัทะให้ก
ผู้ ถือหุ้นได้ โดยป

ขอความร่วมมือ

นกุารบริษัท 
ท ทีดบับลวิแซด
ถนนรัชดาภิเษก

 

อเรียนเชิญทา่น

 

     
     
งคําถามเก่ียวกั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี
tary_agm@twz

นๆ (ถ้ามี) 

หนดรายช่ือผู้ ถื

ผู้ ถือหุ้นโปรดเข้า
ด์ ชัน้ 20 โรง
00 น. เป็นต้นไ

ไม่สามารถเข้า
แบบหนังสือมอ
กเว็บไซต์ www
รรมการอิสระข
ประวติัของกรรม

อจากทา่นโปรดส่

ด คอร์ปอเรชัน่ จํ
ก แขวงรัชดาภิ

นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

  

               

         

บัวาระ 
ปี 2562 
z.co.th 
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อหุ้ นท่ีมีสิทธิเข

าร่วมประชมุสา
งแรมเดอะบาซา
ไป 

ร่วมประชมุด้ว
อบฉันทะแบบ
w.twz.co.th โ
ของบริษัท คือ พ
มการอิสระท่ีเป็น

ง่หนงัสือมอบฉนั

จํากดั (มหาชน) 
เษก เขตดินแด

มประชมุตามวนั

           

                      
        

          บริษัท ที

ข้าร่วมประชุม

มญัผู้ ถือหุ้น ปร
าร์ กรุงเทพฯ โด

ยตนเอง และป
บใดแบบหนึ่ง ป
ดยให้เลือกใช้
พลเอก ดร.สรุพ
นผู้ รับมอบฉนัท

นัทะมายงับริษัท

  
ง กรุงเทพฯ 10

นั เวลา และสถ

         ขอแสดง

 ( นายกิตติพงศ
        รองกรรม
ทีดบับลวิแซด ค

มสามัญผู้ ถือหุ้น

ระจําปี 2562 ใน
ดยบริษัทจะเปิด

ประสงค์จะมอบ
ปรากฏตามเอ
แบบใดแบบหนึ
พนัธ์ พุ่มแก้ว  เ
ะแทนผู้ ถือหุ้น ป

ท ภายในวนัท่ี 17

0400  

ถานท่ีดงักลา่วข้

ความนบัถือ 

ศ์  กิตติภสัสร )
การผู้จดัการ 
คอร์ปอเรชัน่ จํา

น ประจําปี 25

นวนัศกุร์ท่ี 19 เม
ดให้ลงทะเบียน

บให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
อกสารแนบ8 ห
นึ่งตามที่ระบุไ
เข้าร่วมประชมุ
ปรากฏตามเอก

7 เมษายน 2562

ข้างต้น 

) 

กดั (มหาชน) 

562(Record 

มษายน 2562 
นเพ่ือเข้าร่วม

มประชมุและ
หรือสามารถ
ว้เท่านัน้หรือ
และออกเสียง
สารแนบ 5 

2 โดยสง่มาท่ี 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561(ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจกิายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภเิษกดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
___________________________________________________________ 

  

ตามท่ีบริษัททีดบับลิวแซดคอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561เม่ือวนัท่ี 19ตลุาคม 2561ณห้องรัชโยธินแกรนด์โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อกกรุงเทพฯเน่ืองจากเวลาได้ลว่งเลยเป็น
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (11.00 น.) แล้วปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน163รายนบัเป็นจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้
948,838,625 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.1594 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด6,259,081,071หุ้นซึง่ไม่ถึงหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัพ.ศ. 2535ประกอบข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายทําให้การประชมุในวนัท่ี 19ตลุาคม 2561ไม่สามารถดําเนินการ
ประชมุได้ตามกฎหมายดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ใหม่) ใน
วันจันทร์ท่ี 5พฤศจิกายน 2561 และให้ยึดถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามท่ีได้
กําหนดเดิม คือ ในวันท่ี 25กันยายน 2561 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26กันยายน 2561 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน 9,417 รายคิดเป็น 6,259,081,071 หุ้น 
 

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

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายบนัดาล อดุล กรรมการอิสระ 

   

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลนีิ ประทบัศร ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และเลขานกุารบริษัท 
 2. นางสาวรัชนก สภุานิต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครัง้นี ้จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 10 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน
จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล ทัง้นี ้
หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งช่ือ-สกลุของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง 
(3)  วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ในแตล่ะวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั
หรือเหน็ด้วย ตามท่ีประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ แล้วเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ท่ีจะคดัค้านหรืองดออกเสียงเพ่ือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเคร่ืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบส่ีเหล่ียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึง่อาจไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสียง  

(4) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงเหน็ด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพทุธชาติรังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คณุพทุธชาติรังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 41 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
565,824,068  หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 333,436,810 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
72ราย นับจํานวนหุ้นได้ 899,260,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.3673 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 มีทัง้หมด 9,417 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  6,259,081,071หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอเปิดการประชมุและดําเนินการประชมุตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คณุนลินี
ประทบัศร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระต่างๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบตอ่ไป 
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วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 
 

 เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ซึง่บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่สําเนารายงาน
การประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561เวลา 10.00 น. 
ณห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก  ถนนรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,063,611,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,063,621,964 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 
 

 เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีความสอดคล้องตาม
บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พร้อมทัง้รองรับคําสัง่หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความใน
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และ
รองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 3 และ
ข้อ 25 เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบญัญติักฎหมาย 
 



11 
 

ข้อความเดมิกาํหนดไว้ดังนี ้
 

 ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดัทกุประการ 

 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็น
ควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ้ให้คณะกรรมการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้
ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคบันี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทกุประการ 
 

ข้อ 25 .คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชมุเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเหน็สมควร 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ เป็นเงินเทา่ไร 
- ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรก ไม่ได้ มาแล้วก่ีครัง้ และมีวิธีการทําให้สามารถจดั

ประชมุได้ในครัง้แรกอยา่งไรบ้าง 
 

คณุพทุธชาติรังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ ครัง้ละ ไมเ่กิน 200,000 บาท 
- ดําเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรก ไม่ได้ประมาณ 3 ครัง้ โดยก่อนวนัประชุมได้เชิญ

ชวนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้มอบอํานาจ กรณีไมส่ามารถมาประชมุ  ซึง่ยงัไมป่ระสบความสําเร็จ 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,065,474,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                 10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,484,925 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั ซึง่กําหนดไว้วา่หากบริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ 
โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 
1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 11,415,887,162 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 625,908,107.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิน้ 
6,259,081,071 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

(2) ทนุจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 515,680,609.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้  
5,156,806,091 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท โดยเป็นการสํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (TWZ-W4) ซึง่ได้ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไปแล้ว
เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
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ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุรสลนินมัคนิสรณ์ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ได้โอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ ไปในวนัท่ี  25 พ.ค. 2561 ท่ีผ่านมา เพ่ือใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทครัง้ท่ี4 (TWZ-W4) แตย่ื่นเอกสารไมท่นั และปัจจบุนัยงัไมไ่ด้เงินคืนจากบริษัท 
 

คณุรัชนก สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทได้ดําเนินการคืนเงินให้แล้วเม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 พ.ย. 61 ท่ีผ่านมา โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คให้ ซึง่เงิน

จะเข้าบญัชีในช่วงบา่ย 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดสอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายของบริษัท   
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,056,415,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1450 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8549 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,525,457 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 เลขานุการบริษัทเรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระการประชมุท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจงึต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  625,908,107.10  บาท   
  แบง่ออกเป็น                     6,259,081,071  หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ                                     0.10  บาท   
  โดยแบง่ออกเป็น : 
  หุ้นสามญั   6,259,081,071  หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ”  
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออก
เสียงหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,056,424,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1450 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8549 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,534,141 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่
เกนิ 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทและ/หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัท
ได้ในอนาคตรวมทัง้นําไปชําระหนีแ้ละใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตท่ีทาง
บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึน้และส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะ
เงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท (TWZ-W5) จํานวน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ตามสดัส่วนการจองซือ้ในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมลูค่า  ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิมีจํานวน 1 ครัง้ ซึ่งในวนัดงักล่าวจะเป็นวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและครัง้สดุท้าย รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อกําหนด
สทิธิวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

รวมทัง้ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ  
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(1) กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้า      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทมีโครงการนําเงินท่ีได้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) ไปใช้อยา่งไร 

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- วตัถปุระสงค์ของการขอเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพ่ือนําเงินไปลงทนุในพลงังานทดแทน ขยายกิจการ  

และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไมเ่กิน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนุมั ติการออกใบสําคัญแสดงสิท ธิ ท่ีจะ ซื อ้หุ้ นสามัญของบริ ษัท  (TWZ-W5)  จํานวนไม่ เ กิน 
4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,057,603,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1459 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8540 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,066,713,272 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 1,022,316,574.90  บาท 
 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถของบริษัทในการ
ขยายโครงการตลอดจนลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือกและ/หรือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และหรือธุรกิจ
อ่ืนๆ เพ่ือให้ก่อให้เกิดรายได้และกําไรในอนาคตตลอดจนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ (TWZ-W5) จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
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โดยจะเพิ่มทนุอีกจํานวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัห้าร้อย
เจ็ดสิบส่ีบาทเก้าสิบสตางค์) จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยย่ีสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดบาทสบิสตางค์) เป็นทนุจดทะเบียน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยส่ีสิบ
แปดล้านสองแสนสองหม่ืน ส่ีพันหกร้อยแปดสิบสองบาท )  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
16,482,246,820 หุ้น (หนึ่งหม่ืนหกพนัส่ีร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยย่ีสิบล้านหุ้น)
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจํ่านวน 10,223,165,749 หุ้น
(หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สบิสตางค์) โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุดงันี ้

1. เพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจํานวน 834,544,142.80บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จํานวน8,345,441,428 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่และเพิ่มทุนไว้สําหรับการรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ (TWZ W5) 

  2. เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 187,772,432.10 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,877,724,321 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยูแ่ละการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง 

 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุอรุณศรี  เจริญศภุกลุผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ควรเพิ่มทนุเพ่ือนําเงินไปพฒันาธุรกิจปัจจุบนัให้มีกําไรเพิ่มขึน้   ไม่เห็นด้วยในการ

นําเงินมาลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนซึ่งมีหลายบริษัทดําเนินการ และรัฐบาลมีนโยบาย 
แนวโน้มไมซื่อ้ไฟฟ้าจากเอกชนในอนาคต 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ขอบคณุสําหรับความคิดเหน็ 

 

คณุเอกชยั  ศรีเสวกกาญจน ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- กรณีท่ีผู้ ถือหุ้น ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นไมค่รบตามจํานวน บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดําเนินการอยา่งไร 
- ผู้บริหารจะจองซือ้หุ้นเกินสทิธิหรือไม ่

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือระดมทนุ 
- ขอเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเกินสทิธิ  เพราะการเพิ่มทนุทําให้บริษัทฯ ก้าวหน้า  

 

คณุพินิจ  สริิกลุธวชั ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
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- ไมเ่หน็ด้วยในการนําเงินมาลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือก ขอให้บริษัทฯ ทบทวนว่าบริษัทฯ 
มีความเช่ียวชาญหรือไม่ อย่างไร มีคู่แข่งมาก และรัฐบาลจํากดัการซือ้ไฟในอนาคตซึ่งเป็น
ปัจจยัจํากดัการเติบโตในอนาคต      

- เหน็ด้วยในการนําเงินมาพฒันาในธุรกิจท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ เพ่ือสร้างผลกําไรกลบัมาได้ดีกวา่ 
- ขอให้ผู้บริหารทบทวนอีกครัง้ เพ่ือผลประกอบการของบริษัท 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นจดุแข็งของบริษัทฯ แต่การลงทนุในธุรกิจ

พลงังานทดแทน เป็นการบริหารความเส่ียง และกระจายความเส่ียง    
- บริษัทฯ จะทบทวน และอาจจะทํา Portion ใหมอี่กครัง้ 
 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- กรรมการตรวจสอบ มีความคิดเห็นเร่ืองการลงทนุในพลงังานทดแทนอย่างไรความเส่ียงกบั

สิง่ท่ีจะได้ในอนาคต และจะรับรู้รายได้ได้ภายในก่ีปี 
 

พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ได้ปรึกษากบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอให้ไว้วางใจในธุรกิจ

ท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการ     
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90  บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,058,066,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.1369 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,211,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.8630 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
                  รวม           1,067,278,080 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมท่ี 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  
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“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,648,224,682  บาท  
 แบง่ออกเป็น                  16,482,246,820  หุ้น 
  มลูคา่หุ้นละ                                  0.10  บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั  16,482,246,820  หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ” 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,082,758,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                 10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,082,769,080 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น 
 

  เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท1,022,316,574.90 บาท (หนึง่พนัย่ีสบิสองล้านสามแสนหนึง่หม่ืนหกพนัห้าร้อยเจ็ดสิบ
ส่ีบาทเก้าสบิสตางค์) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสาม
ล้านหนึง่แสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวาระการ
ประชมุท่ี 7 ข้างต้น จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออก
โดยบริษัท จํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อย
ส่ีสบิเก้าหุ้น) ดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสบิส่ีหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 13พฤศจิกายน 2561  โดยกําหนดวนัจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 ในกรณีท่ีมีหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท 
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หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิท่ีรับการจดัสรร 
(Excess Rights) ตามสดัส่วนดงักล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรจนครบทัง้จํานวน โดยในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ
ดังกล่าวให้คํานึงถึงจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ท่ีจองซือ้โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าวได้ทุกประการรวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงิน
ของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ในแต่ละคราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ทุกรายชําระ
เงินให้ครบถ้วนก่อน 

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,877,724,321 หุ้น (หนึง่พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยย่ีสิบเอ็ดหุ้น) 
(คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ไม่เกินจํานวน 1,251,816,214 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัสองร้อยสิบส่ีหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ 
วนัท่ี คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป)และเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 625,908,107 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป) 
ทัง้นี  ้การกําหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนัน้จะต้องกําหนด
ในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุและจะต้องไม่เข้าข่าย
เป็นราคาต่ําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน กลต.ตามท่ีประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.72/2558 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดท่ีใช้ในการกําหนดราคาเสนอ
ขายเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัไม่น้อยกว่า
7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทนุ 
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และนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุน
ประเภทสถาบนั ( นกัลงทนุ ) ซึง่เป็นบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักลา่วข้างต้น 
จะไม่มีนกัลงทนุรายใดซึง่รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้รับการจดัสรรจนถึงเกณฑ์ท่ีทําให้นกัลงทนุ
หรือกลุ่มนักลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท (Tender Offer) 

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ทกุประการ เช่น มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกนัใน
คราวเดียวกันก็ได้ การกําหนดราคาเสนอขายวันและเวลาท่ีเสนอขาย การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร
ต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแต่ละ
คราวโดยไมจํ่าเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทกุรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 4,172,720,714  หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสิบส่ีหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามวาระท่ี 6 ดงักลา่วข้างต้น 
 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุเกียรติ  สมุงคลธนกลุผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ข้อความ “ตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วต่อ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแต่ละ
คราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทุกรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน”เป็นข้อความ
ตามกฎหมายใช่หรือไม ่
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- เป็นข้อความตามกฎหมาย 
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คณุเกียรติ  สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ระยะเวลาการเพิ่มทนุข้อ (1) และข้อ (2) มีกําหนดระยะเวลาอยา่งไร 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(สบิสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่น (Rights Issue)ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ตอ่ 2 หุ้นเพิ่มทนุ 
(2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,877,724,321 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี คณะกรรมการ
มีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- วางแผนเพิ่มทนุไว้ประมาณ 1 ปี 

 

  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,077,785,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1617 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,111,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.8382 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
                           รวม       1,086,896,455 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมมี่เร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไมซ่ึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุพชัรินทร์  ชาญเมธาผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- การเพิ่มทนุครัง้ท่ีผา่นมา ได้เงินเทา่ไร และใช้ไปอยา่งไร 

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- การเพิ่มทนุครัง้ท่ีผา่นมา ไมป่ระสบความสําเร็จ  สามารถเพิ่มทนุได้ประมาณ 200,000 บาท 
คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้นสอบ  ถามในท่ีประชมุวา่ 
- ช่องทางจดัจําหน่ายในการขายสินค้าผ่านรายการโทรทศัน์ มียอดขายอย่างไร นําสินค้าเข้า

มาจากท่ีไหน ได้ Margin มากน้อยอย่างไร พิจารณาในงบการเงิน บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้า 100 วนั 
แตจ่่ายเงินเจ้าหนีป้ระมาณ 10 วนั มีสาเหตจุากอะไร 

- การติดตอ่ขายสนิค้าผา่นช่องทางอ่ืน เพ่ือเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย เช่น ลาซาด้า มีหรือไม ่อยา่งไร 
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คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- เปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ยอดขายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ 

ยอดขายตกไมม่ากนกั  โดยรวมบริษัทฯ ยงัเป็นอนัดบั 1 ในการขายผา่นรายการโทรทศัน์ 
- สนิค้าของบริษัทฯ นําเข้ามาจากเซินเจิน้ประเทศจีน  ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐาน  สินค้าผ่าน

การทดสอบจากห้องแลปท่ีได้รับมาตรฐาน  ผา่นการรับรองจาก กสทช.  ซึง่ทดสอบเร่ือง SAR 
และแบตเตอร่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentage) สินค้าท่ีเสียไม่เกิน 2 % ซึ่งเทียบเท่ากับ 
Interbrand บางย่ีห้อได้ 

- ระยะเวลาการให้เครดิตลูกค้า จํานวน 90-120 วัน เน่ืองจาก การขายสินค้าผ่านรายการ
โทรทศัน์ มีระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน ประมาณ 30 วนัและยงัขายไม่ได้ทนัที
ในสว่นเจ้าหนีข้องบริษัทฯ คือธนาคาร ไมใ่ช่โรงงาน ดงันัน้จงึต้องจ่ายทนัที 

- Margin ในการขายสินค้าผ่านรายการโทรทศัน์ ขายได้ประมาณ 20%  ส่วนลาซาด้าเป็น
ตลาดท่ีต้องทําราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ สง่สินค้า Interbrandเข้าไปจําหน่าย สว่น TWZ จะทํา
ตลาดภายนอก 

 

  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 

- บริษัทฯ มีการทําการตลาดอยา่งไรบ้าง เพ่ือให้ลกูค้ากลบัมาซือ้ซํา้ 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ได้ทํา LOVE LOVE Project ปีละ 1 ครัง้ โดยประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทราบ ลกูค้า

สามารถนําเคร่ืองมือถือ TWZ รุ่นเก่า มาแลก TWZ รุ่นใหมไ่ด้ โดยราคาอยูใ่นช่วง 990 - 2,000 บาท 
 

  คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 

- จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 16 
โครงการ The Pazer ท่ีพทัยาสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ประมาณ 10% และในปี 2561 บริษัทฯ 
จะเร่งขายให้ได้เป็นอยา่งไรบ้าง 

- จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 23 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ใน 3 ปีข้างหน้า หากทําสําเร็จตามเป้าหมายจะมีรายได้เข้าบริษัทฯ 
ประมาณ 400-600 ล้านบาท 

- จากรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 23 
ธุรกิจพลงังานทดแทน บริษัทฯ ได้แถลงนโยบายหรือยงั   

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ขายได้เพิ่มขึน้ประมาณ 20% และพยายามขายทัง้ Project เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี

รวดเร็ว และขายปลีก เพ่ือให้ได้กําไรสงูสดุผลประกอบการปลายปี 2561จากสว่นของ The Pazer
น่าจะได้กําไรในสดัสว่นท่ีสงูมาก 

- ใน 3 ปีข้างหน้าสมมติฐานมาจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ โครงการ The Pazer ทัง้โครงการราคา 
End User 600 ล้านบาท ซึ่งปัจจบุนัขายไปประมาณ 100 ล้านบาทและเดือนเมษายน -
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รายงานประจาํปี รายงานประจาํปี 25256611  

เอกสารแนบ 2 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท 
 

 ตามมติผู้ ถือหุ้นท่ีได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2561โดยได้กําหนดอัตราค่าสอบบญัชีไว้เป็นจํานวนเงิน 1,440,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 
1,500,000 บาท บดันี ้ได้ดําเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2562 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2562 เป็นปีท่ี 2 เน่ืองจากมีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในจํานวนท่ีเหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีอีกทัง้สํานักงานสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด  

 

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2562 เป็นปีท่ี 2 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งท่ีรับผิดชอบในการสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยรายช่ือตอ่ไปนี ้

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

 

ทัง้นี ้ได้กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 1,584,000บาทประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีงบการเงินประจําปี 2562จํานวนเงิน792,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส จํานวนเงิน 792,000 บาท
ซึง่ไมร่วมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท 

 
 

                                                                                                        คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 

เอกสารแนบ 3 



26 
    

 
    

 
 

ช่ือ – สกุล นายพุทธชานายพุทธชาติติ  รังคสริิรังคสริิ 

อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี (2548-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.84 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 
ประสบการณ์ทาํงาน 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ปิยะชาติ 
 2544-ปัจจบุนั กรรมการบจ.เอฟวนัออโต้สปอร์ต 
 2559-2562 กรรมการ บจ.เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ 
 2559-2561 กรรมการ บจ. มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
ในกจิการอ่ืน  กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 แห่ง  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  2/2 ครัง้ 
  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  2/2    ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ เป็นน้องชาย ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสิริ  กรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 



27 
    

 
 

 

 
ช่ือ – สกุล นายบันดาล  อุดลนายบันดาล  อุดล  

อายุ 52 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (2556-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 

ประสบการณ์ทาํงาน    2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
    2548-2551 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
    2534-ปัจจบุนั กปัตนั บมจ.การบินไทย 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 

ในกจิการอ่ืน  กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  8/8   ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  2/2   ครัง้ 
  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  1/2    ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 
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ช่ือ – สกุล รศรศ. . พัชรา พัชราวนิชพัชรา พัชราวนิช 

อายุ 48 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี (2556-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโทมหาวิทยาลยั นอร์ทแคโรไลนา  แชเปิลฮิลล์ , ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงาน 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 
  2557-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
  2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 

  2556-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการประเมินราคาทนุทรัพย์กรุงเทพมหานครกรมธนารักษ์ 
    2549-ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1  แห่ง 
ในกจิการอ่ืน  กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/8   ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  2/2    ครัง้ 
  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561  2/2    ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไม่มี 
ระหว่างกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 
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กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนดไว้ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้น

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําในบริษัท

บริษัทยอ่ยหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนัยผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอ่ย 

 
 
 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
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ช่ือ – สกุล พลเอก ดรพลเอก ดร..สุรพันธ์  พุ่มแก้วสุรพันธ์  พุ่มแก้ว 

อายุ 71 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10 ปี (2552-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 84/2010  

ผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 9 
ประสบการณ์ทาํงาน 2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิงแอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย  
 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ทีดบับลวิแซดคอร์ปอเรชัน่ 

 2552-2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดบับลวิแซดคอร์ปอเรชัน่ 
 2550-2551  จเรทหารทัว่ไป  
 2548-2550  ผู้บญัชาการหน่วยบญัชาการพฒันา 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระ  มีสว่นได้สว่นเสียในวาระท่ี 8  

(พิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562) 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไมมี่ 

ประวัตขิองกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชมุเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ
กนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 26. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ีวนัเวลาระเบียบ
วาระการประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ
เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุและโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอ่ืน
ทัว่ราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 27.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 28. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้า
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการในท่ีประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 29.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทําแก้ไขหรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น

ท่ีสําคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ข้อ 30. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปี พงึกระทํามีดงันี ้
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัท

ในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 
(4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
(5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
(6)   กิจการอ่ืนๆ 
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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 
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หนังสือมอบฉันทะ 

  
  กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น

โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบ ดงันี ้
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดวาระตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน หรือทา่นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดเพียง
คนใดคนหนึง่ เพ่ือเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้  

 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือ
มอบฉันทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายังบริษัทภายในวันท่ี 17เมษายน 2562 ได้ท่ี
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 
 

โปรดศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่หัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามเอกสารแนบ7 

เอกสารแนบ 8 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ......................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..............................หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง ดงันี ้
          หุ้นสามญั..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เทา่กบั............................................... เสียง 

 

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

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ     71 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์
กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
           (......................................................................)    
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (......................................................................)    
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้
                หุ้นสามญั.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 

 

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

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ      71 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์
กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายพทุธชาติ  รังคสริิ 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นายบนัดาล  อดุล 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
3. รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่8  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 



40 

 

 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

(.......................................................................)   
 
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.......................................................................)   
 
หมายเหต ุ
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน        

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20
โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

                   ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (.....................................................................)  
  

 

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

 เขียนท่ี.......................................................... 
วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.............................................................. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 

 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้
                หุ้นสามญั.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 

 

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

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว อาย ุ     71 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 
โรงแรมเดอะบาซาร์กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  

มอบฉนัทะบางสว่นคือ    หุ้นสามญั ................. หุ้น   และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................เสียง 
 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด..................................หุ้น 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายพทุธชาติ  รังคสริิ 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นายบนัดาล  อดุล 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
3. รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่8  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                               (.......................................................................)   

 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (.......................................................................)   
หมายเหต ุ
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้นผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20
โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

 

                   ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (.....................................................................)  
  
 

     ลงช่ือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (......................................................................)   
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แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม (Map of the Meeting’s The Bazaar Hotel, Bangkok) 
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การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจาํปี 2561 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและ
รายงานประจําปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 
สาํหรับระบบiOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2.  สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code 
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบนให้กดท่ีข้อความนัน้เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

 
หมายเหต:ุ  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification)บนมือถือผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเิคชัน่ (Application) อ่ืนๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
สาํหรับระบบ Android 
 

1.  เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

เอกสารแนบ 10 




