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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” 



3 
 

 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 



 

 

วาระที่

Date) ใ

31 กรก
โดยบริษ

ออกเสีย
ดาวน์โห
ท่านผู้ ถื
ลงคะแน

หมา
ผู้ ถือ
การ
ลว่ง

ท ี10 พจิา

ทัง้นี  ้
ในวนัศกุร์ท่ี 3 ก

จึงขอ
ฎาคม 2563 เว
ษัทจะเปิดให้ลง

กรณี
ยงลงคะแนนแ
หลดหนงัสือมอ
ถือหุ้ นสามารถ
นนในนามของผู้

ทัง้นี ้

เลขาน
บริษัท
269 

 
จงึขอ
 
 

 
 
 
 
 

            
                     
  

ายเหตุ  
อหุ้นสามารถสง่
รประชมุสามญัผ
หน้าได้ secret

ารณาเร่ืองอ่ืน

 ้บริษัทจะกําห
กรกฎาคม 2563
อเรียนเชิญท่าน
วลา 10.00 น. 
งทะเบียนเพ่ือเข้

ณท่ีท่านผู้ ถือหุ้นไ
แทน โปรดใช้แ
อบฉันทะได้จา
มอบฉันทะให้
ผู้ ถือหุ้นได้ โดยป

ขอความร่วมมือ

นกุารบริษัท 
ท ทีดบับลวิแซด
ถนนรัชดาภิเษก

 

อเรียนเชิญทา่น

 

     
     
งคําถามเก่ียวกั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี
tary_agm@twz

นๆ (ถ้ามี) 

หนดรายช่ือผู้ ถื
3 
นผู้ ถือหุ้นโปรด
 ณ ห้องเจ้าพร
ข้าร่วมประชมุส

ไม่สามารถเข้า
แบบหนังสือมอ
กเว็บไซต์ www
ห้กรรมการอิสร
ประวติัของกรรม

อจากทา่นโปรดส่

ด คอร์ปอเรชัน่ จํ
ก แขวงรัชดาภิ

นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

  

               

         

บัวาระ 
ปี 2563 
z.co.th 
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อหุ้ นท่ีมีสิทธิเข

เข้าร่วมประชุม
ะยาบอลรูม โร
สามญัผู้ ถือหุ้น ต

ร่วมประชมุด้ว
อบฉันทะแบบใ
w.twz.co.th โ
ระของบริษัท คื
มการอิสระท่ีเป็น

ง่หนงัสือมอบฉนั

จํากดั (มหาชน) 
เษก เขตดินแด

มประชมุตามวนั

           

                      
        

          บริษัท ที

ข้าร่วมประชุม

มสามญัผู้ ถือหุ้
รงแรมรามาดา
ตัง้แตเ่วลา 08.0

ยตนเอง และป
ใดแบบหนึ่ง ป
ดยให้เลือกใช้
คือ รศ.พัชรา พ
นผู้ รับมอบฉนัท

นัทะมายงับริษัท

  
ง กรุงเทพฯ 10

นั เวลา และสถ

         ขอแสดง

 ( นายกิตติพงศ
        รองกรรม
ทีดบับลวิแซด ค

มสามัญผู้ ถือหุ้น

น ประจําปี 25
 บาย วินแดม 
00 น. เป็นต้นไป

ประสงค์จะมอบ
ปรากฏตามเอก
แบบใดแบบหนึ
พัชราวนิช  เข้
ะแทนผู้ ถือหุ้น ป

ท ภายในวนัท่ี 28

0400  

ถานท่ีดงักลา่วข้

ความนบัถือ 

ศ์  กิตติภสัสร )
การผู้จดัการ 
คอร์ปอเรชัน่ จํา

น ประจําปี 25

563 (ครัง้ใหม่)
กรุงเทพฯ เจ้าพ
ป 

บให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
กสารแนบ 8 ห
นึ่งตามที่ระบุไ
าร่วมประชุมแ
ปรากฏตามเอก

8 กรกฎาคม 256

ข้างต้น 

) 

กดั (มหาชน) 

563(Record 

 ในวนัศกุร์ท่ี 
พระยาปาร์ค 

มประชมุและ
หรือสามารถ
ว้เท่านัน้หรือ
และออกเสียง
สารแนบ 5 

63 โดยสง่มาท่ี 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก ถนนรัชดาภเิษก แขวงรัชดาภเิษก  

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียน 9,590 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 8,548,952,743 หุ้น 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพทุธชาติ   รังคสริิ  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ  กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการ 
5. นายบนัดาล อดุล  กรรมการอิสระ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 2. นางสาวนลนีิ ประทบัศร  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
     และเลขานกุารบริษัท 
 3. นางสาวรัชนก สภุานิต  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 

1.   นางสาวเบญจรัตน์ สนุทรกําจรพานิช  ตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 
2. นายธนาทิตย์          รักษ์เสถียรภาพ  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  
3.  นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในครัง้นี ้จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 9 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  

 สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
จะใช้บตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษารายละเอียดบนบตัรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบและบนัทึกคะแนน 
และเพ่ือให้ผลการตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างถกูต้อง จึงขออนญุาตท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนบัคะแนนในภายหลงั
เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนบัคะแนนทนัที โดยขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระลําดบัถดัไปก่อน  

 (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 คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 
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คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,172,066,243 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,716,694,416 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้สิน้ 80 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,888,760,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7908 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 มีทัง้หมด 9,590 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  8,548,952,743 หุ้น) ครบเป็นองค์
ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชมุและดําเนินการประชมุตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ 
คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติ
ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและ
จดัสง่สําเนารายงานการประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่
ในเวป็ไซต์ของบริษัท และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561    ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     2,934,222,384  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          2,934,222,384 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2561  ซึง่จดัทําขึน้
อย่างถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึง่กําหนดให้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี ้

 

 ข้อมลูงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี ้
 

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  
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ยอดขายสนิค้า ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 ลดลงเน่ืองจากสาเหตใุด 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- เน่ืองจากปัจจุบนัในตลาดมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู  บริษัทฯ ได้ปรับราคาเคร่ืองมือถือ 

TWZ ให้สามารถแข่งขนัได้ ยอดขายสินค้าลดลง  แต่รายได้ไม่ลดลง บริษัทฯ ทํากําไรได้
เพิ่มมากขึน้   สว่นงานขาย Operator Model   กบั AIS ในมมุมองด้านบญัชีจะดเูหมือน
รายได้ลดลง แตร่ายได้ไมไ่ด้ลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ จะได้เงินชดเชยในรูปแบบอ่ืน ๆ  ภายหลงั   

 

ผู้ ถือหุ้น   สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- แนวโน้มธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอะไร 

อยา่งไรบ้าง 

  

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นธุรกิจส่ือสาร ซึง่ปัจจบุนัธุรกิจส่ือสารในประเทศไทยเติบโตขึน้  

เทคโนโลยีส่ือสารกําลงัเข้าสู่ยคุ 5G   บริษัทฯ มีแผนงานเตรียมขยายงานในส่วนของ 
Operator Model มากขึน้ 

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ มีรายละเอียดอยา่งไรบ้าง 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้บริษัทฯ ได้อย่าง

มัน่คง ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษาดําเนินการ ทําบนัทกึข้อตกลงตา่ง ๆ  
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- การยกเลกิพลงังานทดแทน เน่ืองจากสาเหตใุด 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- จากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา  

ซึ่งบริษัทฯ ต้องการเพ่ิมทุนจํานวน 500 ล้านบาท  แต่สามารถเพ่ิมทุนได้ประมาณ 
274.784 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ได้ครบตามแผน 
บริษัทฯ จงึต้องขายเงินลงทนุในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  ซึง่ลงทนุในบริษัท มาสเทค 
ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  เพื่อนําเงินไปลงทนุในธุรกิจที่ได้กําไรดีกว่า ตามที่ได้ชีแ้จง
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ในรายงานสารสนเทศท่ีแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตัวมูลค่าธุรกิจใหม่จะมีค่า IRR 
ประมาณ 18-20%  (ธุรกิจเดิมท่ีบริษัทฯ จําหน่ายออกไป มีค่า IRR ประมาณ 10-12%)  
บริษัทฯ จะมีกําไรเพิ่มขึน้ 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ขายไป ขาดทนุหรือไม ่  

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- การขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งลงทุนในบริษัท มาสเทค ทูล 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ได้กําไรประมาณ 13.56 ล้านบาท 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ช่วงรอยต่อการทําธุรกิจด้านพลงังาน บริษัทฯ ได้ทําธุรกิจอะไร เพ่ือให้มีรายได้เพิ่มเติม

หรือไม ่ เพราะพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ  ได้กําไรสทุธิประมาณ 1% 
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- เปอร์เซ็นต์ไม่สงู แต่ในแง่การขายค่อนข้างสงู ปี 2561 บริษัทฯ สามารถทํายอดขายได้

เคร่ืองมือถือ TWZ ได้ประมาณ 260,000 เคร่ือง ซึง่ทํายอดขายได้มากกว่าปี 2560 ท่ีทํา
ยอดขายได้เพียงประมาณ 150,000 เคร่ือง 

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ขอทราบแนวทางการขายของบริษัทฯ เน่ืองจากเคร่ืองมือถือและอปุกรณ์เสริมของ TWZ 

ปัจจบุนัยงัไมติ่ดอนัดบั 1-3 ของตลาด  ไมส่ามารถทําให้คนท่ีมีรายได้สงู หรือวยัรุ่นใช้ได้   
ยงัเป็นโทรศพัท์ตลาดลา่ง หรือเคร่ืองสํารอง    
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ตลาดมือถือ พบว่าฐานลกูค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย

อยู่ในช่วงกําลงัซือ้ราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท สินค้าของ TWZ เป็นสินค้าท่ีมี
คณุภาพ สามารถทํายอดขายกบัลกูค้ากลุม่ดงักลา่วได้ดี    
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ขอทราบแนวทางการจัดโปรโมชั่นของสินค้า บริษัทฯ สามารถนํามือถือย่ีห้ออ่ืนจาก

ประเทศจีนมาขายได้หรือไม่ เพราะบางย่ีห้อขายดีกว่า TWZ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีงบ
สง่เสริมการขายและคูค้่าท่ีดี     

- บริษัทได้หาคูค้่าเพิ่มบ้างหรือไม ่
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- สินค้าย่ีห้อ TWZ เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ เน้นความคุ้ มค่า จําหน่ายมากว่า 20 ปี    

สามารถแข่งขันกับย่ีห้ออ่ืนในกลุ่มตลาดเดียวกันจากประเทศจีนได้  บริษัทฯ มีฐาน
ลกูค้าท่ีแข็งแรง 



15 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- กลุม่วยัรุ่นสว่นใหญ่ ยงัไม่รู้จกัสินค้าย่ีห้อ TWZ   กลุม่ลกูค้าของTWZ สว่นใหญ่จะเน้น

ราคาถกู กําไรตอ่หน่วยน้อย  Margin ประมาณ 1%  
- บริษัทฯ มีการลดคา่ใช้จ่ายอยา่งไร  เพ่ือให้ได้กําไรมากขึน้ 
- พนกังานขายสนิค้าท่ีหน้าร้าน มีการกระตุ้น หรือจงูใจลกูค้าหรือไม ่

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- สําหรับสินค้าย่ีห้อ TWZ ถ้าเปรียบเทียบกบัอินเตอร์แบรนด์ (Interbrand) กลุม่วยัรุ่น จะมี 

2 กลุม่ คือ กลุม่ท่ีนิยมอินเตอร์แบรนด์ และกลุม่ท่ีไม่นิยมอินเตอร์แบรนด์ ปัจจบุนับริษัทฯ 
กําลงัสร้างสินค้าย่ีห้อ TWZ ให้เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ สเปคสงูขึน้ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม
วยัรุ่นมากขึน้ 

- เร่ืองการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ  บริษัทฯ ได้มีรูปแบบการขายระบบออนไลน์
มากขึน้ ทําให้คา่ใช้จ่ายลดลง 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้จดัให้มีค่าคอมมิสชัน่ให้พนกังานขายมือถือตามหน้าร้านของ TWZ หรือไม ่ 

ควรได้เงินเดือนน้อย คา่คอมมิสชัน่มากเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น   
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้จดัให้มีคา่คอมมิสชัน่กบัพนกังานขายสนิค้าทกุคน 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติั
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2561  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เหน็ด้วย  จํานวน     2,937,094,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            2,937,094,428 เสียง     คดิเป็นร้อยละ       100.0000 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว 
หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   นอกจากนี  ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุ
สํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

   คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00286 บาท เป็นจํานวนเงิน 24,450,004.85 บาท 
และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็นจํานวนเงิน 3,052,086.73 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562  

 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 
 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มี Cash flow เพียงพอหรือไมท่ี่จะจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ เพราะปี 2561 ท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทนุ และบริษัทฯ จะนําเงิน Cash flow จํานวน  400 ล้านบาทไปทําอะไร 
อยา่งไรบ้าง 
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คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- จากงบการเงินปี 2561 ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเงินสดกว่า 400 ล้านบาทนัน้ เป็นเงิน

หมนุเวียนในธุรกิจซือ้-ขายอปุกรณ์ส่ือสารของบริษัทฯ  ไม่ใช่เงินท่ีจะทําไปลงทนุในธุรกิจอ่ืน
บริษัทท่ีเป็นมหาชน ต้องใช้เงินลงทนุให้ถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์  ไม่เช่นนัน้ธนาคาร
หรือคูค้่าของบริษัทฯ อาจจะมีคําถามได้  ดงันัน้จงึไมส่ามารถนําเงินไปลงทนุในธุรกิจอ่ืนได้ 

- เร่ืองเงินสําหรับการจ่ายเงินปันผลเพียงพอหรือไม่ บริษัทฯ มีเงินจ่ายปันผลสําหรับปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เพียงพอ ตามอตัราท่ีเลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วข้างต้น 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ปี 2562 บริษัทฯ จะขอเพ่ิมทนุอีกหรือไม่ เงินท่ีเพิ่มทนุได้ควรเก็บไว้ ไม่ควรจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้ ถือหุ้น  ควรให้บริษัทฯ แข็งแรงมากกวา่นี ้
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- จากท่ีบริษัทฯ ขอเพิ่มทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําเงินไปลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 

ซึง่หากบริษัทฯ สามารถเพิ่มทนุได้ตามจํานวนเงินท่ีต้องการ บริษัทฯ จงึจะสามารถขยาย
ธุรกิจได้ แต่เงินทนุหมนุเวียนในสว่นนีเ้ป็นของธุรกิจซือ้-ขายอปุกรณ์ส่ือสาร บริษัทฯ จึงไม่
สามารถนําเงินสว่นนีไ้ปทําธุรกิจอ่ืนได้   

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้าเฉล่ีย 120 วนั แต่บริษัทฯ ต้องชําระหนีภ้ายใน 15 วนั บริษัทฯ 

ต้องจ่ายดอกเบีย้สงูหรือไม ่หรือเอาเงินสดท่ีบริษัทฯ มีจ่ายธนาคาร 
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีลูกค้าท่ีเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าเก่าท่ีดูแลกันมานานหลายปี  

บริษัทฯ จึงต้องรักษาลกูค้าไว้ เพ่ือการแข่งขนัในตลาด ซึ่งการให้เครดิต 100 วนัขึน้ไป  
ไมไ่ด้ให้ลกูค้าทกุราย   

- บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของเงินกู้ ระยะสัน้  จึงทําให้บริษัทฯ ต้องเสีย
ดอกเบีย้  เน่ืองจากนําเงินสว่นนีม้าชําระคา่สนิค้าท่ีสัง่ซือ้เข้ามา     

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้าเฉล่ีย 120 วนั เพราะเป็นลกูค้าตัง้แต่เปิดบริษัทฯ ทําไมบริษัทฯ 

ถงึไมไ่ด้เครดิตจากคูค้่าท่ีเราซือ้สนิค้ามา 120 วนับ้าง 
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้เครดิตจากคู่ค้าค่ะ  แต่คู่ค้าจะมีแรงจงูใจ มีโปรโมชัน่ให้บริษัทฯ เช่น ถ้าจ่าย

ภายใน 1 วนั  กบัจ่าย 15 วนั จะได้ส่วนลดแตกต่างกนั บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ส่วนลดนี ้
บริษัทได้รับผลตอบแทนคุ้มคา่กวา่ 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการอนมุติัจดัสรร
กําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจํานวน 24,450,004.85 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจํานวน  24,450,004.85 
บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     2,937,122,831  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              2,937,122,831 เสียง     คดิเป็นร้อยละ     100.0000 
 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่า
สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ ท่ีสงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี
จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 เป็นปีท่ี 2 เน่ืองจาก มีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตใน
จํานวนท่ีเหมาะสม มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2562 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,584,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
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รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้

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 ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 2 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด และบริษัท ทีแซด           
เทรดดิง้ จํากดั โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทัง้สองแห่ง รวมกันใน
วงเงินประมาณ 1,195,000 บาท  

  ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั รายละเอียดตามท่ีเสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 
1,584,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม    อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 5113  จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัท โดยกําหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 
1,584,000.00 บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     2,943,164,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,943,164,660 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 



20 
 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั  ๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้บคุคลข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เน่ืองจาก
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้จงึขออนญุาตออกนอกห้องประชมุและเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้องประชมุ เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และจดัเก็บบตัรลงคะแนน
ให้เสร็จสิน้ก่อน ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
โดยกาเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน หากเสร็จสิน้ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเดินไปจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเพ่ือตรวจนบัตอ่ไป 

 

ประธานฯ เม่ือเสร็จสิน้การนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการท่ีออกนอกห้องประชุมกลบั
เข้าท่ีประชมุ  

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
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1)  นายพทุธชาติ  รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     2,942,080,216  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9492 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน            1,300,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0442 
 งดออกเสียง  จํานวน               194,444 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0066 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 

2)  นายบนัดาล  อดุล กรรมการอิสระ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     2,943,380,216  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9934 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน              194,444  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0066 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

  

 3)  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     2,943,384,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9935 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน              190,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0065 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  
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ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- จากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจําปี หน้า 49  “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบการเงินรวม 

ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายอ่ืน จํานวน 12,007,965 บาท แต่ ปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวข้อง
กบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการหรือไม ่เป็นคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง  

 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน  จํานวน 12,007,965  บาท ท่ีแสดงไว้ในงบการเงินรวมดังกล่าว เป็น

ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย  และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวข้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการ  
เป็นการจดัประเภทตามมาตรฐานบญัชี 

  

สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     2,946,824,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,946,824,660 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมมี่เร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานอย่างไรในอนาคต  เช่น ร่วมทนุกบับริษัทฯ อ่ืน  หรือเปล่ียน
ธุรกิจ เพ่ือให้มีกําลงัใจในการถือหุ้น TWZ ตอ่ไป 
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คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีส่ือสาร ซึง่เป็นธุรกิจท่ีติดอนัดบั 1 ใน 5 ของ
โลก   บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจท่ีแข็งแรงแต่ราคาหุ้นจะดีขึน้หรือไม่  บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้   
แตข่อให้มัน่ใจวา่ TWZ มีศกัยภาพและมีความแข็งแกร่งท่ีจะดําเนินการด้านนี ้

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีคูแ่ข่งคอ่นข้างมาก ผู้บริหารมีนโยบายการแข่งขนัในธุรกิจส่ือสาร อยา่งไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ธุรกิจส่ือสารปัจจบุนั ยงัมีสว่นแบง่การตลาดท่ีอินเตอร์แบรนด์ยงัเข้าไม่ถึง เน่ืองจากอินเตอร์
แบรนด์มีค่าการตลาดสงูกว่า  แต่บริษัทฯเรา มีค่าการตลาดท่ีต่ํากว่า ทําให้สามารถเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าท่ีซือ้เคร่ืองราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาทได้  

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีกหรือไม่ และสามารถแข่งขนักบับริษัทฯโทรคมนาคมใหญ่ๆ 
ได้หรือไม ่บริษัทฯ มีแนวคิดหรือนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยา่งไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  บริษัทฯ ได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จาก AIS ซึง่เป็น Operator อนัดบัหนึ่งของประเทศ
ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตไปแบบสอดคล้องกนั   

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีแนวโน้มในการร่วมทนุกบับริษัทอ่ืน ธุรกิจอ่ืนหรือไม ่

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ปัจจุบันธุรกิจเทเลคอมยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ
พลังงานทดแทน  ซึ่งได้ผลตอบแทนและกําไรค่อนข้างมั่นคง และสามารถทําให้บริษัทฯ 
แข็งแรงและมัน่คงขึน้ 

 

 คณุสรศกัด์ิ  แซล่ิม้ ผู้ ถือหุ้น  แนะนําในท่ีประชมุวา่  
-  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ถัดไป บริษัทฯ ควรทําตารางเปรียบเทียบในแต่ละธุรกิจให้เห็น
ภาพชดัเจน 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ขอบคณุท่ีเสนอแนะ ประชมุครัง้ถดัไปจะปรับปรุง 
 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  จากงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ในรายงานประจําปี หน้า 49   
-  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  งบการเงินรวม ปี 2561 จํานวน 3,406,757,380 บาท  
และงบการเงินรวม ปี 2560 จํานวน 3,526,960,780 บาท     
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- รายได้สนบัสนนุการขายงบการเงินรวม ปี 2561 จํานวน 85,600,594 บาท  และงบการเงินรวม 
ปี 2560 จํานวน 128,870,801 บาท  

-  สดัสว่นรายได้สนบัสนนุการขาย ปี 2560 ประมาณ 3%  ปี 2561 ประมาณ 2%   
-  รายได้จากการขายและการให้บริการมีความเก่ียวข้องกบัการขายเทเลคอมของบริษัทหรือไม ่
หรือมีรายได้อ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย     

-  รายได้สนบัสนนุการขายของบริษัทลดลงกวา่ 1%   ซึง่เป็นตวัเลขท่ีสําคญั 
-  สว่นท่ีเป็นกําไรสทุธิสําหรับปี จํานวน 64,268,110 บาท จะเห็นได้ว่ารายได้สว่นใหญ่มาจาก
การสนบัสนนุการขาย  หากบริษัทฯ ขาดรายได้ในสว่นนี ้จะทําให้กําไรของบริษัทฯ หายไปด้วย   

-  รายได้สนบัสนนุการขายของบริษัทฯ คอ่ย ๆ หายไปเร่ือย ๆ จากปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอยา่งไร และรายได้สนบัสนนุการขาย มีเกณฑ์อะไรในการทําให้มีรายได้ด้านนี ้

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  จากการพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีรายได้สนบัสนนุการขายในงบการเงิน
รวมลดลง ซึ่งการลดลงนี ้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดลงต่อไปเร่ือย ๆ ในปีถัดไป ซึ่งค่า
สนบัสนนุการขาย เกิดจากราคามือถือในตลาดมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีเจ้าของแต่ละย่ีห้อ
กําหนด ซึง่หากราคาขายในตลาดมีการเปล่ียนแปลง คู่ค้าจะชดเชยสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงให้บริษัทฯ  
และบริษัทฯ จึงจะเปล่ียนแปลงราคาตามตลาด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันหรือคํา
รับรองเร่ืองการชดเชยราคา บริษัทฯ ก็จะไม่เปล่ียนแปลงราคา ดงันัน้ค่าใช้จ่าย หรือรายได้
สนับสนุนการขาย จึงไม่มีผลกระทบกับผลกําไร หรือการขาดทุนของบริษัท แต่มาจากผล
ของการปรับราคาในตลาดมือถือ 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  รายได้สนบัสนนุการขาย มีเกณฑ์การปรับราคาจากคู่ค้า มีการรับประกนัการปรับราคาให้
เทา่เทียมกบัลกูค้ารายอ่ืนหรือไม ่  

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  คู่ค้าต้องลดราคาให้บริษัทฯ เท่าเทียมกับลูกค้ารายอ่ืน เน่ืองจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีใหญ่ และบริษัทฯ จะเป็นรายต้น ๆ ท่ีจะได้รับการติดต่อเพ่ือปรับราคาสินค้าใน
ตลาดมือถือ 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  เร่ืองการปรับเปล่ียนการนําส่งรายงานประจําปี และบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นเป็นในรูปแบบ 

URL และ QR Code  ซึง่ทําให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ะดวก และเพิ่มภาระให้ผู้ ถือหุ้น 
 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “การส่งรายงาน
ประจําปี การย่ืนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจํากดั”  
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เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทัง้ช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยดังบประมาณ 

-  บริษัทได้ทําเอกสารรายงานประจําปี และหนงัสือเชิญประชมุเป็นรูปเลม่ ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้า
ร่วมประชมุทกุทา่น 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรสง่งบการเงินฉบบัยอ่ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นต้องการดงูบการเงินอยา่งเดียว  

 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ขอบคณุในความคิดเหน็ บริษัทฯ จะนําไปพิจารณาอีกครัง้ 
 

ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรทําป้าย QR Code ไว้ท่ีจดุลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชมุให้ใหญ่ขึน้ 

 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ขอบคณุในความคิดเหน็ บริษัทฯ จะนําไปพิจารณา 
 

คณุธนภมิู  เดชเทวญัดํารง ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรพฒันาจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านมือถือท่ีบริษัทฯ มีความชํานาญ เช่ียวชาญ  
มากกวา่เปล่ียนไปลงทนุด้านพลงังานทดแทน  

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ขอบคณุสําหรับคําแนะนํา 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  ขอทราบเหตผุลการระดมทนุ โดยวิธีการเพิ่มทนุแทนการออกหุ้นกู้  

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นการระดมทนุท่ีมีต้นทนุต่ํา ไม่ต้องเสียค่าดอกเบีย้ สง่ผล
ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสงูขึน้ แตก่ารออกหุ้นกู้บริษัทฯ ต้องจ่ายคา่ดอกเบีย้    

-  ในอนาคต หากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาออกหุ้นกู้ตอ่ไป 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ได้มีการวิจยั หรือพฒันาผลติภณัฑ์สนิค้ามือถือก่อนนํามาขายหรือไม ่
-  การเพิ่มทนุท่ีผา่นมามีผลตอบรับอยา่งไรบ้าง และใน 1 ปี จะทําธุรกิจอะไรเพิ่ม 
-  ใน 1 ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบอะไรบ้าง 
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คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีทีมวิจยั หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ในประเทศจีน มีการตรวจสอบคณุภาพของสินค้า 
โดยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตมือถือ และมีขัน้ตอนการ QC เพ่ือควบคุม
คณุภาพทกุครัง้ 

-  ธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจส่ือสาร เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ซึง่มีรายได้ท่ีมัน่คงและ
เติบโตได้ในอนาคต หากมี 5G เข้ามาในประเทศไทย TWZ จะเติบโตตามแน่นอน สว่นธุรกิจ
ท่ีจะทําเพิ่มเติมในอนาคตคือธุรกิจพลงังานทดแทน ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมลู และ
ตกลงทางธุรกิจ จึงยงัไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเชิงลึกให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้ แต่ท่ีสามารถ
แจ้งได้คือ บริษัทฯจะทําโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอตุสาหกรรมและธุรกิจโรงคดั
แยกขยะ  ซึ่งมีผลตอบแทนในเบือ้งต้นค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  ซึง่จากการศกึษาผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) เฉล่ียประมาณ 18-
20% ซึ่งสงูกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ผบตอบแทนประมาณ 10-12%   
ดงันัน้การลงทนุในธุรกิจใหมจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและรายได้ท่ีมัน่คงให้กบับริษัท 

-  การเพิ่มทุน บริษัทฯ ตัง้เป้าเพิ่มทุนจํานวน 500 ล้านบาท  แต่บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ 
274.784 ล้านบาท  ซึ่งมากกว่า 50% เป็นท่ีน่าภมิูใจอย่างย่ิง และบริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน   แต่จํานวนเงิน 274.784 ล้านบาท ยงัไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้เงินทนุ บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ีได้ผลตอบแทน
น้อยกว่าตามข่าวท่ีแจ้งในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือนําเงินไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานขยะอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  จํานวนเงินเพิ่มทนุ 274.784 ล้านบาท  มาจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยทัง้หมดหรือไม ่หรือมี PP ด้วย 

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  เป็น Warrant  ยงัไมมี่ PP เข้ามา  แตใ่นอนาคตอาจจะมี PP หากเงินลงทนุไมเ่พียงพอ 
 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีการจดัการกบัสินค้าโทรศพัท์มือถือคงเหลือใน Stock ท่ีตกรุ่น หรือลดมลูค่าไป
เร่ือย ๆ อยา่งไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีขัน้ตอนการควบคมุดแูลอายขุองสินค้า หากเกินกําหนดเวลาจะมีการปรับลดไป
ตามสดัส่วน และคาดว่า 2G จะหมดในเดือนสิงหาคม ปี 2562 นี ้บริษัทฯ ได้เคลียร์สินค้า 
2G หมดแล้ว สว่นสินค้า 3G ยงัใช้ในตลาดลา่งอยู่  และปี 2563 จะเร่ิม 5G บริษัทฯ มีการ
ติดตามดแูลสนิค้าคงคลงัตลอดเวลา 
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คณุพชัรา  พชัราวนิช ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
- ในฐานะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณางบการเงิน 2 ส่วน คือ อัตราการเติบโตของ

สินค้า  และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี  ้  สินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นแบรนด์
ต่างประเทศ และแบรนด์ในประเทศ นอกจากนีไ้ด้พิจารณา Ageing ของสินค้าจํานวน
สนิค้าท่ีอายเุกิน 4 เดือนมีจํานวนเท่าไร  มีขัน้ตอนอย่างไรในการจดัการกบัสินค้าท่ีล้าสมยั  
บริษัทฯ มีขัน้ตอน นโยบาย กําหนดไว้เรียบร้อย เช่น ราคาตลาดต่ํากว่าราคาทนุ บริษัทฯ 
ขายตลาดลา่ง ขายประเทศเพ่ือนบ้าน 

- เร่ืองอตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามคณะกรรมการ
บริหาร สาเหตุท่ีเจ้าหนีใ้ห้เครดิตน้อย เป็นเพราะบริษัทฯ จดัซือ้สินค้าจากต่างประเทศ 
ดงันัน้ การจ่ายเงินค่าสินค้า เป็นเอกสารทางการเงินอีกประเภท ทําให้การ Matching 
ระหว่างเจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ม่ตรงกนั ในส่วนลกูหนีจ้ะพิจารณาว่ามีระบบการตดัลกูหนี ้
อย่างไร มีการสอบถาม ตรวจสอบทุกครัง้ เน่ืองจากเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจ  สินค้าโทรศพัท์มือถือ ลา่สมยัง่าย แต่ก็ไม่เสีย  บริษัทฯ สามารถเปล่ียนตลาดการ
ขายได้ เช่น จากตลาดในห้าง เป็นตลาดนดั ตลาดในประเทศ เป็นตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน  
ดงันัน้สนิค้าจะเสียหายน้อย    

 

 ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีการทําการตลาดเชิงรุก เพ่ือให้คนรู้ย่ีห้อ TWZ มากขึน้อย่างไร และมีการวางแผน
อยา่งไร  

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามช่องทางการจัดจําหน่าย เทคโนโลยี และคู่แข่ง
ตลอดเวลา ขอให้มัน่ใจในศกัยภาพของทีมงาน    

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
-  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นลําดับท่ี  1 ซือ้หุ้ นของบริษัทฯ  มากกว่านี  ้ปัจจุบันผู้ ถือหุ้ นรายย่อยมี
คอ่นข้างมาก  

 
 

คณุพทุธชาติ รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
-  ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นลําดบัท่ี 1 ในช่วงเพิ่มทนุ ก็ได้มีการซือ้ทนุเพิ่มทนุค่อนข้างมาก และใน
การประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้สําเร็จในครัง้เดียว     

 

พิธีกร กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ท่ีนี ้
ซึง่ในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท 
 

 ตามมติผู้ ถือหุ้นท่ีได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2562 โดยได้กําหนดอตัราค่าสอบบญัชีไว้เป็นจํานวนเงิน 1,584,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 
1,195,000 บาท บดันี ้ได้ดําเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2563 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจําปี 2563 เป็นปีท่ี 3 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของ
ทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว 
อีกทัง้สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / 
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2563 เป็นปีท่ี 3 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งท่ีรับผิดชอบในการสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วยรายช่ือตอ่ไปนี ้

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  

 

ทัง้นี ้ได้กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบ
บญัชีงบการเงินประจําปี 2563 จํานวนเงิน 824,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส จํานวนเงิน  810,000 
บาท ซึง่ไมร่วมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 7 แหง่ ในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท 
 

                                                                                                        คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 
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ช่ือ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพิภากร รังคสริิ 

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี (2548-ปัจจบุนั)  

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London 
ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาเอก ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 63/2005  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2005  และ 
Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นท่ี 21/2015  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ประสบการณ์ทาํงาน 2556-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ.ปิยะชาติ 
 2548-ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2557-2558 กรรมการบริหาร หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตและวิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต 
  สาขาวิชาธรุกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวิชา)  
  บณัฑิตวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2546-2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาการตลาด 
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ เป็นพ่ีสาว นายพทุธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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ช่ือ – สกุล นางสาวไขแข เชดิวศิวพนัธ์ุนางสาวไขแข เชดิวศิวพนัธ์ุ  

อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 15 ปี (2548-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด M.B.A., University of Dallas, USA. 
 MS Economics, University of North Texas, USA. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 43/2005 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บจ. ปิยะชาติ 
 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ 
 2548-ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทกัษิณอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม (1993) 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 

ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  3  แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7   ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1   ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมมี่ 
ระหว่างกรรมการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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ช่ือ – สกุล นายกติตพิงศ์  กติตภิสัสรนายกติตพิงศ์  กติตภิสัสร 
อายุ 56 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี (2561-ปัจจบุนั) 
จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์การบิน  
  (Avionic Engineering program: AEE) 
 สถาบนั Civil Aviation Institution (Thailand) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 86/2010 
  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 43/2018   
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 2563–ปัจจบุนั  กรรมการ บจ.อิเลคตร้า โมทีฟ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เกียร์ ท ูคอร์ปอเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มิตรา คอร์ปอเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. พีจี แอนด์ ซี 5714 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ถงั คอร์โปเรชัน่ 
 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชัน่ 
 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่  
 2561-ปัจจบุนั  กรรมการ บจ.ปิยะชาติ 
 2561-ปัจจบุนั รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ 
 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดดิง้ 
 2561-2562 กรรมการ บจ. มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส 
 2559-2562 กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ 
 2558-2561 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธรุกิจ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2555-2557  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์และการตลาด บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2552-2555  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร     กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 

ในกจิการอื่น   กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  8  แห่ง  
   กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง  ไม่มี 
   ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  7/7   ครัง้ 

  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  1/1    ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ไมมี่ 
ระหว่างกรรมการ  
 

 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
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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 รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิชรองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช 

อายุ 49 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี (2556-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท มหาวิทยาลยั นอร์ทแคโรไลนา  แชเปิลฮิลล์ ,  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 
  2557-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 
  2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่  
  2556-ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการประเมินราคาทนุทรัพย์กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ 
   2549-ปัจจบุนั   รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระ   ไมมี่ 
 

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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เน่ืองด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท
จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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 28 กรกฎาคม 2563 

 

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียน 
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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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 31 กรกฎาคม 2563 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 2563 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน หรือทา่นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดเพียง
คนใดคนหนึง่ เพ่ือเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้  

 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือ
มอบฉันทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายงับริษัทภายในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 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  
 

 รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช อาย ุ     49 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค 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  
 

 รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช อาย ุ     49 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม 
กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

  วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

 (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. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ 

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์ 

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
3. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร 

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 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. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน        

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

 



46 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค 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  
 

 รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช อาย ุ     49 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา 
บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค 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 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 

 (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. ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสริิ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
3. นายกิตติพงศ์  กิตติภสัสร 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
วาระที่ 10 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) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค 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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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค) 
 

เอกสารแนบ 9 
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การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจาํปี 2562 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 
 

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 
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ตามท่ีบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัศกุร์ท่ี 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เน่ืองด้วย
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักลา่ว 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงขอแจ้งมาตรการและ
แนวทางปฏิบติัในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.   ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1. เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้น
ในวนัประชมุซึง่มิอาจคาดเดาได้ และเพ่ือสขุอนามยัของตวัทา่นเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น
เพ่ือพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงับริษัท ภายในวนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
โดยจัดส่งมาที่ 

 ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

1.2. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียงตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุ
กําหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเส่ียงท่ีกระทรวงอาจกําหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลท่ีมี
ประวติัเดิมทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เส่ียงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุ หรือผู้ มีไข้ 
หรือ อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือ
ในการปฏิบติัตาม คําแนะนําของกรมควบคมุโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม  
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ตามหนงัสือเชิญประชมุท่ีบริษัทฯ จะจดัสง่ให้  

  
 1.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะส่งคาํถามล่วงหน้า สามารถกระทําได้ผา่นช่องทางดงันี ้

 1)   สง่มาท่ีบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีอยูใ่นข้อ 1.2 
 2)   สง่อีเมล์มาท่ี secretary@twz.co.th 
 3)   โทรสาร ท่ีหมายเลข 02-275-9898 
  
 

 

มาตรการและแนวทางปฏบัิตตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจาํปี 2563  

กรณีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 (COVID-19) 
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 2.  กรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

      ผู้ ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด 
โดยการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นมิอาจยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีท่ีท่านกระทําการฝ่าฝืน
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ 

  

 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเร่ิมลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชมุตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
โดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบติัตามมาตรการต้องการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึง่รวมถึงคําแนะนําต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัมาตรการระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) โดยจะต้องทําการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานท่ีประชมุ และบริษัทฯ จะจดัให้มีระบบ
คัดกรองผู้ ท่ีมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัด อุณหภูมิ
ร่างกาย และการสงัเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าท่ี 

 

2.1. ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่าน ต้องรับการตรวจวดัอณุหภูมิพร้อมกรอกแบบคดักรอง
ตนเอง ตามจดุบริการท่ีบริษัทกําหนด โดยบริษัทจะจดัจดุคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคมุ
โรค กระทรวงสาธารณสขุ กรณีท่ีท่านปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวติัการเดินทางจะเป็นการ
กระทําความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

 

2.2  ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอณุหภมิูตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ไป) 
ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้

นี ้เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ร่วมประชุมทุกราย (ขออนญุาตให้ท่านมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระ ของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเร่ือง เอกสารและอากร
สแตมป์ให้แก่ทา่น) 

 

2.3  บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ โดยไม่อนุญาตให้
ผู้ ติดตามเข้ามายงัสถานท่ีประชมุ 

 

2.4 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่ง
มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดงันัน้ ขอให้ท่านน่ังตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคล่ือนย้ายที่ น่ัง 

ทัง้นี ้เพ่ือลดความแออดัในสถานท่ีประชมุ 
 

2.5 สําหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองให้เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน เตรียมและสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือความปลอดภยัของทา่นและบคุคลข้างเคียง  

 นอกจากนี  ้ ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ผ่านคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว
จะได้รับการติดสต๊ิกเกอร์แทนสญัลกัษณ์ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะติดสต๊ิกเกอร์ดงักลา่วไว้ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ 
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2.6 บริษัทจะจดัท่ีนัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะหา่งระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย 1 เมตร ทําให้สามารถรองรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะได้ประมาณ 50 ท่ีนัง่ โดยจะให้สิทธิผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมาลงทะเบียนก่อน เม่ือท่ีนัง่
เต็มแล้วท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชมุได้ จึงขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
ด้วยตนเองในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชมุ 

 

2.7 เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จดัเตรียม
ไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชมุสง่คําถาม
โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีจดุลงทะเบียน หรือสง่ในห้องประชมุ 
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน 

2.8 บริษัทจะ งดให้บริการอาหาร ของว่าง และเคร่ืองดื่มชา กาแฟ และขอความร่วมมือ 

งดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพืน้ที่จัดการประชุมโดยเดด็ขาด ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียง
จากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

 
ทัง้นี ้หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะแจ้งการปรับเปล่ียนการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.twz.co.th) ในกรณีท่ี
มีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคดักรอง และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองช่ือและอาการสําคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 ให้มี

การประกาศให้โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 เพ่ือประโยชน์ของท่านและครอบครัวและการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคติดต่ออนัตราย อาศยัอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขอให้ท่านโปรดกรอกข้อมลูประวติั
สขุภาพและการเดินทางตามความเป็นจริง พร้อมทัง้นําแบบสอบถามฉบบันีม้าในวนัประชมุด้วย 

 

**  กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ** 
 

ช่ือ-นามสกุล............................................................................................................................... เบอร์โทร.................................... 

  ผู้ถือหุ้น            ผู้รับมอบฉันทะ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านเดนิทางหรืออยู่อาศัยในพืน้ที่ที่มีการระบาดต่อเน่ืองของโรค COVID-19 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง ฮ่องกง และมาเก๊า, ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน, ฝร่ังเศส, เยอรมนี, 
สหรัฐอเมริกา, สวิซเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน และองักฤษ รวมถึงประเทศท่ีมีความ
เส่ียงตอ่การติดเชือ้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเพ่ิมเติม) 

  

2. ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิหรือ ชาวต่างชาต ิ

สมัผสัใกล้ชิด หมายถึง ได้สนทนากนัในระยะห่างน้อยกวา่ 1 เมตร และนานมากกวา่ 5 นาที หรือ ถกูไอ/จามใส ่
โดยไม่มีการป้องกนั เช่น ไม่ใสห่น้ากากอนามยั 

  

3. มีประวัตใิกล้ชนิหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19   

4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดนิทางกลับมาจากพืน้ที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19   

5. ท่านมีอาการดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- มีไข้   
- ไอ   
- มีนํา้มกู   

- เจ็บคอ   

- หายใจลําบาก หอบเหน่ือย   

- ปวดเม่ือย บริเวณเนือ้ตวั   

ลงช่ือผู้ให้ข้อมูล.....................................................................  (ตวับรรจง) 

 
** ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมนิ ** 

เอกสารแนบ 12 

 

แบบสอบถามสาํหรับคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 


