
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ตามท่ีบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จะจัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 
1/2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมรามาดา บาย 
วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทางโรงแรมรามาดา บาย 
วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค จึงมีความเป็นจําต้องปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว  ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เป็น ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี
กําหนดการและวาระการประชุมคงเดิม ทัง้นีบ้ริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยอย่างย่ิงต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาด
ดงักลา่วในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น จงึขอถือโอกาสนีข้อความ ร่วมมือ และซกัซ้อมความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้

1.   ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1. เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออดั
ของผู้ ถือหุ้นในวนัประชุมซึ่งมิอาจคาดเดาได้ และเพ่ือสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทขอความ
ร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง  โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงับริษัท ภายในวนั
องัคารท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2564 
โดยจัดส่งมาที่ 

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

1.2. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เส่ียง เช่น เดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุม่เส่ียง หรือพืน้ท่ีเส่ียงตามท่ีกระทรวง
สาธารณสขุกําหนด รวมถึงมีการสมัผสัใกล้ชิดกบับคุคลท่ีมีประวติัเดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุ่ม
เส่ียง หรือพืน้ท่ีเส่ียงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือผู้ มีไข้ หรือ อาการเก่ียวกบั
ทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตาม 
คําแนะนําของกรมควบคมุโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทน ตามหนงัสือเชิญประชมุท่ีบริษัทฯ จะจดัสง่ให้   
 
 
 

 

แจ้งเปล่ียนแปลงสถานที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 และมาตรการจัดประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
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 1.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะส่งคาํถามล่วงหน้า สามารถกระทําได้ผา่นช่องทางดงันี ้
 1)   สง่มาท่ีบริษัทฯ พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีอยูใ่นข้อ 1.2 
 2)   สง่อีเมล์มาท่ี secretary@twz.co.th 
 3)   โทรสาร ท่ีหมายเลข 02-275-9898 
  
 2.  กรณีที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

      ผู้ ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด 
โดยการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นมิอาจยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีท่ีท่านกระทําการฝ่า
ฝืนบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ 

  

 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเร่ิมลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชมุตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้น
ไป โดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องปฏิบติัตามมาตรการต้องการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโควิด-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 ขึน้
ไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งนี  ้เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ร่วมประชุมทุกราย (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระ ของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเร่ือง เอกสาร
และอากรแสตมป์ให้แก่ทา่น) 

 

2.3  บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ โดยไม่อนุญาตให้
ผู้ ติดตามเข้ามายงัสถานท่ีประชมุ 

 

2.4 บริษัทจะจดัให้มีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยจะจดัให้แต่ละท่ีนัง่มี
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดงันัน้ ขอให้ท่านน่ังตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคล่ือนย้ายที่ น่ัง 

ทัง้นี ้เพ่ือลดความแออดัในสถานท่ีประชมุ 
 
 
 



 
 

 
 

2.5 สําหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองให้เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน เตรียมและสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือความปลอดภยัของทา่นและบคุคลข้างเคียง  

 นอกจากนี ้ ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผ่านคดักรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชมุแล้ว จะ
ได้รับการติดสต๊ิกเกอร์แทนสญัลกัษณ์ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ติดสต๊ิกเกอร์ดงักลา่วไว้ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ 

 

2.6 บริษัทจะจดัท่ีนัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย 1 เมตร ทําให้สามารถรองรับผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะได้ประมาณ 50 ท่ีนัง่ โดยจะให้สิทธิผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมาลงทะเบียนก่อน 
เม่ือท่ีนัง่เต็มแล้วท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชมุได้ จึงขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเองในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชมุ 

 

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

 
ทัง้นี ้หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจะแจ้งการปรับเปล่ียนการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.twz.co.th) ในกรณีท่ี
มีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมากหรือมาพร้อมกนัหลายท่าน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคดักรอง และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้


