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เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ใหม)่ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  
 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
2. รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ โค้ด (QR Code) 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2563 
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 โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 และหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
11. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) 
12. แบบสอบถามสําหรับคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 ตามท่ีบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุติัเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 
ของบริษัทออกไปไม่มีกําหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จะคล่ีคลายและมีความ
เหมาะสม รวมถงึยกเลกิวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) และระเบียบวาระการประชมุนัน้ 

  

 

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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 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เลง็เห็นว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยรวมเร่ิมคล่ีคลาย จึงมีมติให้มีการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2563 (ครัง้ใหม่) ในวนัศกุร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562
เวลา 10.00น. โดยได้มีการจดัทํารายงานการประชมุและจดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1                 
จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั      
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2562 ซึ่งจัดทําขึน้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562  ซึง่บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นในรอบปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ โคด้ (QR Code) 

 การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณา
อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น” 
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 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี               
รับอนญุาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบดลุ และ
บญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั               
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท ประจําปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 ท่ีผา่นมา สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  

 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2562 

(ล้านบาท) 
2561 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 4,759.15 4,703.98 
หนีส้นิรวม 2,096.33 2,070.23 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,662.82 2,633.75 
รายได้รวม 3,690.16 3,411.23 
กําไรสทุธิ 54.53 61.04 
กําไรตอ่หุ้น(หน่วย :บาท) 0.0064 0.0096 

 

 โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม             
ในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมต:ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 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” 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนกัถึงความมัน่คงของ
กิจการและการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานและสภาพคลอ่งของบริษัท อีกทัง้เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะ
ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี ้
เป็นสิง่สําคญัท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมดัระวงัอนัเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว  ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนการจ่ายเงินปันผล 
ประจําปี 2562 ตามท่ีได้มีมติอนุมัติไว้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2563 ซึ่งเป็นวนัก่อนท่ีเกิดวิกฤตการณ์ Covid 19 เพ่ือให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน
สําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกทัง้บริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึน้ด้วย เช่น ธุรกิจ
รถไฟฟ้า เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ 
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2562 และจดัสรรทนุสํารอง
ตามกฎหมายในอัตราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 2,726,561.30 บาท ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 

 

 การลงมต:ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 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 : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 เป็นปีท่ี 3 โดยได้ประเมินจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนั
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

 

1. นายเจษฎา  หงัสพฤกษ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ  
2. นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ  
3. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ  
4. นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ  
5. นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5897  
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โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2563 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเบิก
ตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีตามท่ีเสนอดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา   

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,634,000 1,584,000 1,440,000 
 

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 7 แหง่ด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั, บริษัท ทีแซด เทรดดิง้ จํากดั 
, บริษัท เกียร์ ท ูคอร์ปอเรชัน่ จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากดั, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากดั, 
บริษัท ถงั คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และบริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชัน่ จํากดั โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทัง้ 7 แหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท  

 

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

 

การลงมต:ิ  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” 
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สําหรับในปี 2563 ซึง่เป็นปีท่ีสบิห้า มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 1.)  ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสริิ   กรรมการบริษัท 
 2.)  นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการบริษัท 
 3.)  นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร   กรรมการบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่  

 1.)  ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสริิ   กรรมการบริษัท 
 2.)  นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการบริษัท 
 3.)  นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร   กรรมการบริษัท 

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

  

 บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่สอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองกรรมการ
อิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 
 

 การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบติัและประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาวและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอตัราคา่ตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
จงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพ ไว้กบับริษัท สอดคล้องกบัผลประกอบการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชัน้นําในตลาด
หลกัทรัพย์ฯและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอตัรา
เดียวกนักบัปี 2562 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การ
ประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กําหนดวิธีการประชมุต่างๆ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ และ กรมพฒันาธุรกิจ
การค้าได้มีคําชีแ้จ้ง เก่ียวกับการดําเนินการวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ประกาศของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติฉบบัท่ี 74/2557 ดงักลา่ว ตามคําชีแ้จงดงักลา่ว บริษัทมหาชน
จํากดัท่ีประสงค์จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกําหนดเร่ืองการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบับริษัท เพ่ือให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทกระทําผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น จึงควร
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทใหม ่ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ดงันี ้

   

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 22/1  
-ไมมี่ - 

ข้อ 22/1    การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 26/1 
-ไมมี่ - 

ข้อ 26/1 การประชุมผู้ ถือหุ้ นจะจัดประชุมผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทโดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และ
ข้อ 26/1 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 

  การลงมต ิ มติท่ีประชมุในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวน 
เสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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