เลขที่ TWZAGM 01/2564
วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ ด (QR Code)
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2564
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดวาระซึง่ ได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่
้ นกรรมการใหม่
5. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
11. การใช้ รหัสคิวอาร์ โค้ ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 และหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
12. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรั สโควิ ด-19
(COVID-19)
13. แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติให้ มีการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี ้

บริ ษั ท ที ดั บ บลิ ว แซด คอร์ ปอเรชั่ น จํา กั ด (มหาชน)269 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงรั ชดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง กรุ ง เทพฯ 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

วาระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 เวลา 10.00น. โดยได้ มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : พิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ซึ่ง เกิ ดขึน้ ในรอบปี 2563 ตามที่ ป รากฏในเอกสารรายงานประจํา ปี 2563 ซึ่ง จัดทํา ขึ น้ อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น ตามข้ อ กํ า หนดของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 ซึง่ บริษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานที่ผา่ นในรอบปี 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจํ าปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิ วอาร์ โค้ด (QR Code)
การลงมติ: วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 34 ซึ่งกําหนดให้ “คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ
วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และ
บัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท :พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ประจําปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ในปี 2563 ที่ผา่ นมา สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบของบริษัท
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท)

2563
(ล้ านบาท)
5,180.20
2,371.08
2,809.12
3,214.06
5.10
0.0005

2562
(ล้ านบาท)
4,759.15
2,096.33
2,662.82
3,690.16
54.53
0.0064

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2563
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจ
ในการพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว
โดยอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขที่การดํ าเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการ
จ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38
กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า)
ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริ ษัท โดยตระหนักถึงความมัน่ คงของ
กิจการและการดําเนิ นธุรกิจภายใต้ สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ ดังกล่าวปั จจุบันได้ ส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกทังเป็
้ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะ
ส่งผลกระทบเป็ นระยะเวลานานเพียงใด การบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์ เช่นนี ้
เป็ นสิง่ สําคัญที่บริษัทต้ องดํารงไว้ เป็ นพิเศษและบริหารด้ วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท

และผู้ถื อ หุ้น ในระยะยาว ทางฝ่ ายจัด การจึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณางดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจําปี 2563 เพื่อให้ บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ ในการดําเนินงาน อีกทังบริ
้ ษัทยังมีการ
ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ ้นด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า มีความจําเป็ นที่จะต้ อง
สํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2563
และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราไม่ร้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นจํานวนเงิน 255,171.98 บาท ตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 38
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริษัท
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กําหนดให้ บริ ษัท
ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารหมุน เวี ย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว 5 รอบปี บัญ ชี
ติด ต่อ กัน โดยสามารถแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ร ายใหม่ที่ สัง กัดสํ า นัก งานสอบบัญ ชี เ ดี ยวกับ ผู้ส อบบัญ ชี
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียน
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
ผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2564 เป็ นปี ที่ 4 โดยได้ ประเมินจากความ
เป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ ในการตรวจสอบอัน
เป็ นประโยชน์ ต่อธุรกิจทีได้ รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
3.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
4.) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5.) นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา
6.) นายมงคล เหล่าวรพงศ์
7.) นางสาวกชมน ซุน่ ห้ วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรั บปี 2564 เป็ นจํ านวนเงิ น 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ ที่เบิกตามจริ ง โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในกรณีที่ผ้ สู อบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท กริ นทร์ จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้

ทังนี
้ ้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2564 และกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดข้ างต้ น ในกรณี ที่ ผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญ าตดังกล่าวข้ า งต้ น ไม่
สามารถปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ษัท กริ น ทร์ ออดิท จํ า กัด จัด หาผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตอื่น ของบริ ษัท
กริ นทร์ จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี ตามที่เสนอดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท

ปี 2564
(บาท)
1,634,000

ปี 2563
(บาท)
1,634,000

ปี 2562
(บาท)
1,584,000

นอกจากนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทได้ คดั เลือกบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 9 แห่งด้ วย คือ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด, บริ ษัท ทีแซด เทรดดิ ้ง จํากัด
, บริ ษัท เกียร์ ทู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด, บริ ษัท มิตรา คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด, บริ ษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด,
บริ ษัท ถัง คอร์ ปอเรชั่น จํากัด, บริ ษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชัน่ จํากัด, บริ ษัท สกาย เวลล์ (ประเทศไทย)
จํากัด และบริ ษัท อิเลคตร้ า โมทีฟ จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยและค่าแบบสอบถามของ
บริ ษัทร่ วม รวมกันในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท
ทังนี
้ ้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล :ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ”

สําหรับในปี 2564 ซึง่ เป็ นปี ที่สบิ หก มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 1 ท่าน ดังนี ้
1.) นายพงชาญ สําเภาเงิน
กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ร่วมกัน
พิจารณาเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ แก่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตาม
1.) นายพงชาญ สําเภาเงิน
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พ ย์ โดยมี ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ ครบกํ าหนดวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
บริษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ สอดคล้ องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องกรรมการ
อิสระของบริ ษัทต้ องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นและขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี
2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจํานวนกรรมการบริ ษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็ น 9 ท่าน เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้ างขององค์กร ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริ ษัทฯ โดยเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
จํานวน 2 ท่าน คือ
1.) นายภัทร ลาภานันท์
กรรมการบริษัท
2.) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล
กรรมการบริษัท
ซึง่ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นกรรมการของบริ ษัทครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาคุณสมบัติของ นายภัทร ลาภานันท์
และนายณัฐชัย เจริ ญขจรกุล อย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
จํานวน 2 ท่าน คือ
1.) นายภัทร ลาภานันท์
กรรมการบริ ษัท
2.) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล
กรรมการบริษัท

โดยประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป เงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บํ า เหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ต อบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิซงึ่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะกํ า หนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบัติและประสบการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัททังระยะสั
้
นและระยะยาวและไม่
้
มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย รวมถึงหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท สอดคล้ องกับผลประกอบการ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิ บัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรี ยบเที ยบข้ อ มูลกับ บริ ษั ท ชัน้ นํ าในตลาด
หลักทรัพย์ฯและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นอัตรา
เดียวกันกับปี 2563
รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะกํ าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2564 (Record
Date) ในวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2564
จึง ขอเรี ย นเชิญ ท่า นผู้ถือ หุ้น โปรดเข้ า ร่ ว มประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2564 ในวัน จัน ทร์ ที่ 19
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนน
้
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั ้นหรื อ
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ นายบันดาล อุดล เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ทังนี
้ ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ล่วงหน้ าได้ secretary_agm@twz.co.th

( นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร )
รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่ )
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพ รัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________
ตามที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้ องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพ รัชดา เนื่องจากเวลา ได้ ลว่ งเลยเป็ น
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (11.00 น.) แล้ ว ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็ นจํานวน
ั้
77 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 31.5380 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดตามมาตรา
ั้
103 แห่งประราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 28 ถือได้ ว่าไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้ การประชุม
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ ตามกฎหมาย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงกําหนดให้ มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ ยดึ ถือกําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ตามที่ได้ กําหนดเดิม คือ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มกราคม 2564
มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 8,586 รายคิดเป็ น 9,906,689,250 หุ้น
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพุทธชาติ
2. นายกิตติพงศ์
3. ผศ.ดร. ทิพภากร
4. นางสาวไขแข
5. รองศาสตราจารย์พชั รา
6. นายบันดาล
7. นายพงชาญ

รังคสิริ
กิตติภสั สร
รังคสิริ
เชิดวิศวพันธุ์
พัชราวนิช
อุดล
สําเภาเงิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประทับศร

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการบริ ษัท
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนลินี
2. นายสกล
3. นายธนะชิต

ปวิตรานนท์
เดชพงศ์พรหม

ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่ านอื่น
1. นายอมฤต ศุขะวณิช ตําแหน่งที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
2. นายระพงษ์ สทิ ธิ์ เผ่าภูรี ที่ปรึกษากฎหมาย
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
พิธีกรกล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
(1) การประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 บริษัทจะจัดให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้ แต่ละที่นงั่ มีระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร ดังนัน้ ขอให้ ท่านนัง่ ตามจุดที่บริ ษัทจัดไว้ โดยไม่
เคลื่อนย้ ายที่นงั่ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้ เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทขอความร่วมมือ
ให้ ท่าน สวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้ างเคียง และในการ
ประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทจะพิจารณาเรี ยงตามลําดับวาระการประชุมตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทงสิ
ั ้ ้น 8
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนันๆ
้ และเพื่อเป็ นการ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสําหรับการ
สอบถาม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคําถามโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ระบุชื่อนามสกุล หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่จุดลงทะเบียน
หรื อส่งในห้ องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรี ยนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
้ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนันๆ
เป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วย อนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้ บตั รลงคะแนน
แต่ถ้ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น แล้ วเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ จะเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้ านหรื องดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียงจะต้ องกาเครื่ องหมายถูก [/]
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงให้ ถือว่าเห็นด้ วย และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ทา่ นถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
ั้
ยน
(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ขนตอนการลงทะเบี
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกําหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงทะเบียนแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุม
จนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือให้ ใช้ สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าที่ของ
้
บริ ษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนันๆ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้ วย
พิธีกรเรี ยนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป
คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้ งว่า ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมที่มาด้ วยตนเอง 37 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น
1,181,808,882 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 2,179,565,930 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น
ั้
(ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
68 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 3,361,374,812 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.9304 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีทงหมด
ั้
8,586 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณนลินี ประทับศร เลขานุการ
บริษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบต่อไป
วาระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
-ไม่มี-

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังได้
และได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ที่คดั ค้ านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธารเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,364,819,109 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
3,364,819,109 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
รวม
พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ ายของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดไว้ ว่าหากบริ ษัทจะเพิ่มทุนจาก
จํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว ได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทต้ องทําการลดทุนจดทะเบียนสําหรับ
หุ้นสามัญที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้ เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 16,442,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทโดยแบ่งออกเป็ น
(1) ทุ น จดทะเบี ย นที่ ชํ า ระแล้ วจํ า นวน 990,668,925 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ ทั ง้ สิ น้
9,906,689,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
(2) ทุน จดทะเบี ย นที่ ยัง ไม่ไ ด้ เ รี ย กชํา ระจํา นวน 653,555,757 บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ
จดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ทัง้ นี ้ หุ้น สามัญ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยดัง กล่า ว เป็ นหุ้น สามัญ ที่ เ สนอขายให้ กับ ผู้ถือ หุ้น เดิ มตาม
สัดส่วน ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป ซึ่งได้ หมดอายุตั ้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามัญ
ที่ออกเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้
หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถาม ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายของ
บริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม : อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 4

จํานวน 3,135,290,979 เสียง
จํานวน 229,993,200 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง
รวม
3,365,284,179 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

93.1657
6.8342
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระ
การประชุมที่ 3 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
990,668,925 บาท
แบ่งออกเป็ น
9,906,689,250 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.10
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
9,906,689,250 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (- หุ้น) ”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,135,415,981 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1659
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8340
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
229,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,365,409,181 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท
เลขานุการบริ ษัท เพื่อเพิ่มความสามารถให้ บริ ษัทในกิจกรรมการลงทุน การชําระหนี ้ ตลอดจนใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยเพิ่มทุน
อีกจํานวน 660,445,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 990,668,925 บาท เป็ น 1,651,114,875 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ทังนี
้ ้ รายละเอียดการเพิ่มทุน
ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ าน หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- สัดส่วนรายได้ ของธุรกิจหลักกี่เปอร์ เซ็นต์ และจากธุรกิจอะไร ต้ องเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรม
หรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจ Telecom สัดส่วนรายได้ มากกว่า 95 %
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็ นอย่างไร
-

D/E อยูท่ ี่เท่าไร และกระแสเงินสดต้ นปี 2563 เหลือเท่าไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ปั จจุบันยังไม่ได้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี 2563 หากประชุมเสร็จแล้ วจะแจ้ งข่าว และเปิ ดเผยตัวเลขให้ ทราบ
คุณทิพภากร รังคสิริ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- D/E Ratio ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่เกิน 2:1
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ขอให้ บริษัทฯ อธิบายแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน และแหล่งเงินทุน
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ขอสรุปรายละเอียดการแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน จํานวน 660 ล้ านบาท ดังนี ้

1. เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 490 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1.1 ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
1.2 โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ธนาคาร
1.3 ทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. เพื่อนําเงินไปใช้ ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม จํานวน 120 ล้ านบาท
3. เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จํานวน 50 ล้ านบาท
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ยอดขายของ บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอย่างไร มีกําไรหรื อไม่ อย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- แผนธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากสถานการณ์ COVID ใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั ความต้ องการใช้ รถ EV มีมากขึน้ และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสนับสนุน
ธุรกิจรถ EV
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- จุดอ่อนของรถ EV คือการชาร์ ตไฟ ในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ จะแก้ ไขปั ญหานี ้ เพื่อเพิ่มยอดขาย ได้
อย่างไร ระบบซ่อมบํารุงและศูนย์บริการเป็ นอย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- พลังงานไฟฟ้า หรื อ การชาร์ จไฟ บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลจาก EGATE ในเรื่ องการเปิ ดสถานีชาร์ จไฟ
ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างไม่เกิน 3 เดือน ธุรกิจ Logistics เติบโตสูงขึ ้นเนื่องจากผู้บริ โภคจับจ่ายใช้ สอย
ผ่านระบบ Online มากขึ ้น ส่งผลให้ คนต้ องการประกอบธุรกิจส่วนตัวมากขึ ้นขับรถส่งสินค้ า
มากขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รถขนส่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่ง ธุรกิจลีสซิ่ง
ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะช่วยสนับสนุนให้ คนมีอาชีพมากขึ ้น และบริ ษัทฯ มีมือ
อาชีพมาช่วย โครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นได้ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- ศูนย์บริการ หรื อ Maintenance บริษัทฯ มีแผนงานทําศูนย์บริการครบวงจร แต่กําลังปรับปรุงแผน
- จุดที่ตงสถานี
ั้
ชาร์ จไฟไม่มีปัญหา เนื่องจากบริ ษัทฯ เน้ นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภทรถ
ขนส่ง (Logistics) ซึง่ มีการกําหนดเส้ นทางเดินรถที่ชดั เจน สามารถกําหนดจุดที่ตงสถานี
ั้
ชาร์ จ
ไฟระหว่างเส้ นทางได้ นอกจากนี ้ ระบบการชาร์ จไฟมีหลายรู ปแบบ เช่น Portable Fast
Charge

คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- เป้ายอดขาย EV ในอีก 5 ปี เป็ นอย่างไร
-

IRR จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็ นอย่างไร มี BOI หรื อไม่ อย่างไร และได้ วางแผนงบการ
ลงทุนในแต่ละ Project เท่าไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- จากนโยบายภาครัฐหรื อกระแสของโลกในปั จจุบนั มีนโยบายยกเลิกใช้ รถนํ ้ามัน ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า จะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ ้น
- บริษัทฯ ได้ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment - ROI)
ประมาณ 115%
- บริษัทฯ ได้ ถือหุ้น บริษัท ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด ซึง่ ทําธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
และได้ รับใบอนุญาต BOI เรี ยบร้ อยแล้ ว
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ต้ องใช้ เงินกู้หรื อไม่ ถ้ าใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่าไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ต้ นทุนการเงิน หรื อ Cost of fund ประมาณ 7% ขึ ้นอยูก่ บั โครงการ ซึง่ ธุรกิจยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า มีผ้ สู นับสนุนค่อนข้ างมาก
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ริ ช เอเชี ย คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) หรื อ RICH ใช่หรื อไม่
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริษัทร่วม ไม่ใช่บริษัทย่อย
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท จํานวน 660,445,950 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,145,215,981 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1306
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8693
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 231,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,365,409,181 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระ
การประชุมที่ 5 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,651,114,875 บาท
16, 511,148, 750 หุ้น
0.10
บาท
16, 511,148, 750 หุ้น
หุ้น ”

ทัง้ นี ้ ให้ บุค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติ ม หรื อ คัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,152,001,822 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1994
จํานวน
229,993,200 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8005
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,381,995,022 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่ เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
เลขานุการบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของ
บริ ษัท และกระจายการลงทุนสูธ่ ุรกิจอื่น เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็ น
การกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจมากขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนจํานวนมากในการขยายฐาน
ธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ ชําระหนี ้ ตลอดจนใช้ สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดังนัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริ ษัท รวมถึงช่วยเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมี
ฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่
เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ที่ ร าคาเสนอขายหุ้น ละ 0.10 บาท ซึ่ง เป็ นราคาตาม
มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ โดยจัด สรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้น นั ้นทิ ้ง และผู้ถือ หุ้น สามารถจองซื ้อหุ้น สามัญ ออกใหม่เ กิน กว่า สิท ธิไ ด้ โ ดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท่ีไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ และชํ าระราคา ค่า จองซื ้อหุ้น ครบถ้ ว นแล้ ว ทุก ราย โดยการจัด สรรหุ้น ที่เ หลือ ให้ เ ป็ นไปตาม
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
Offering”) ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธินนให้
ั ้ เป็ นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนมากกว่า หรื อ เท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชําระค่าจองซือ้ หุ้น
ครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
้
งต่อไปนี ้
ตามขันตอนดั
2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัด
เศษของหุ้นนัน้ ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณี ที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับ
จํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละ
้ ้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
รายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น
ถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right
Offering (Record Date) คือ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และกําหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่
้ ้น 5 วันทําการ
24–30 มีนาคม 2564 รวมทังสิ
ในการนีใ้ ห้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
1) การกําหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่ รวมไปถึง
1.1)
1.2)

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
(Record Date)

1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ระยะเวลาการจองซื ้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น

2) การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทัง้ การจัดเตรี ยมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ
อันจําเป็ นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
4) การแต่ ง ตัง้ และมอบหมายบุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามเหมาะสมให้ เ ป็ นผู้รั บ มอบอํ า นาจช่ ว งในการ
ดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ น
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ าน หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม คือหนี ้อะไร อย่างไร เช่น หนี ้ธนาคาร, เจ้ าหนี ้การค้ า , B/E หรื อ P/N
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ชําระหนี ้ธนาคาร
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- D/E ของบริษัทฯ ตํ่ากว่า 2 ทําไมบริษัทฯ ไม่ก้ เู งินธนาคาร แทนการขอเพิ่มทุน
คุณพงชาญ สําเภาเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนําเงินไปลงทุน ชําระหนี ้ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัทการระดมทุนและนําเงินไปชําระหนี ้ จะทําให้ อตั ราส่วน D/E ลดลง ฐานะทางการเงินของ
บริ ษัทมีความแข็งแกร่ งเพิ่มขึน้ และรองรับการขยายธุรกิจที่จะเติบโตไปข้ างหน้ าได้ อีกไม่กี่ปี

ข้ างหน้ าโลกจะเปลี่ยนเป็ นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากปั ญหา PM2.5 บริ ษัทฯ ได้ เห็นโอกาส
ในการทําธุรกิจนี ้ จึงต้ องระดมทุนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทําธุรกิจ
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- TWZ ถือหุ้นบริ ษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด กี่เปอร์ เซ็นต์
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด จํานวน 31.17% ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและ
ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และได้ รับ BOI
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- D/E หลังการเพิ่มทุน จะเหลือเท่าไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หลังเพิ่มทุนจะรู้ตวั เลขที่แท้ จริง จะทํา Feasibility อีกครัง้
คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ ได้ ลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท อีวี สมาร์ ทเมเนจเม้ นท์ จํากัด และ บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากัด เท่าไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 31.17 ชําระเงินลงทุนแล้ วจํานวน 50 ล้ านบาท
-

บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 51ชําระเงินลงทุนแล้ วจํานวน 50 ล้ านบาท

-

บริ ษัท อีวี สมาร์ ทเมเนจเม้ นท์ จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 60 ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ชําระค่าหุ้น

-

บริ ษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากัด เท่าไร ถือหุ้นร้ อยละ 100 ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ชําระค่าหุ้น

คุณณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.10 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด 0.07 บริ ษัทฯ คิดว่าจะเพิ่มทุนสําเร็จหรื อไม่
มีแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มทุนสําเร็จ
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ตามกฎหมายต้ องเพิ่มทุนที่ราคาพาร์ ถ้ าผู้ลงทุนเห็นว่าโครงการเราน่าสนใจ สามารถซื ้อหุ้นใน
จํานวนมากได้ ง่ายกว่าซื ้อในตลาดหุ้น

คุณธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู้เท่าไร ครบกําหนดชําระเมื่อไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ภาระหุ้นกู้ 420 ล้ านบาท ครบกําหนดชําระ เดือนมกราคม ปี 2565
คุณโชคชัย ศรี เสวกกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ปี 2561 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น แต่เสนอขายหุ้นไม่หมด ครัง้ นี ้ ราคา
เสนอขายหุ้น 0.10 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ปั จจุบนั ราคา 0.07 – 0.08 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทฯ จะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าการเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ จะประสบความสําเร็ จในการระดมทุน
และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ จะจองซื อ้ หุ้น เพิ่มทุน ส่ว นที่ เ หลือ ในกรณี ผ้ ูถือ หุ้นรายอื่ น ไม่จ องหรื อ ไม่
อย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นตํ่ากว่าราคาพาร์ ได้ และหากเห็นว่าโครงการต่าง ๆ
มีศกั ยภาพ การซื ้อหุ้นในตลาดไม่สามารถซื ้อได้ จํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ คาดหวังว่าผู้ถือหุ้น
ส่วนใหญ่น่าจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ติดต่อไว้ ให้ ความสนใจ มัน่ ใจว่า
การเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะประสบความสําเร็จ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกโดยบริ ษัท 6,604,459,500 หุ้น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,150,006,940 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1403
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8596
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 231,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,382,000,140 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรื อชี ้แนะประการใดหรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ทําไมไม่ออกหุ้นเพิ่มทุน จําหน่ายให้ กลุม่ บุคคลอื่นแทนผู้ถือหุ้นเดิม
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ครัง้ นี ้บริษัทฯ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายเดิมก่อน หลังจากนันอาจจะมี
้
นโยบายขายกลุม่ บุคคลอื่นต่อไป
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- แผนงานรถ EV จะเห็นเป็ นรูปธรรมอีกกี่ปีข้ างหน้ า
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากสถานการณ์ COVID ดีขึ ้น ก็น่าจะเริ่มได้ ทนั ที
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดีหรื อไม่ Margin เท่าไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID ลูกค้ าทุกระดับ ทังตลาดล่
้
าง กลางและบน
มีความจําเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์มือถือ และมีสินค้ ารุ่นใหม่ออกมา เครื่ องมือถืออินเตอร์ แบรนด์
Margin ประมาณ 10% ส่วนยี่ห้อ TWZ ยอดขายดีขึ ้น ผู้บริ โภคกลุม่ ล่างต้ องการเครื่ องมือที่
ใช้ งานได้ จริง ราคาจับต้ องได้
คุณทิพภากร รังคสิริ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโควิด ทําให้ ประชาชน หันมาใช้ Smart Phone ตลาดล่างมากขึ ้น
ทําให้ ยอดขายดีขึ ้น
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ราคาหุ้น ในตลาดตํ่า มาก ทํา ให้ เ พิ่ ม ทุน ยาก หากการเพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ไ้ ม่ สํา เร็ จ บริ ษั ท ฯ
จะดําเนินการอย่างไรต่อไป
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากเพิ่มทุนไม่สําเร็จ ต้ องหาแหล่งเงินทุนต่อไป

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ธุรกิจใหม่ ใช้ ทีมงานเดิม หรื อ ทีมงานใหม่ และธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงอย่างไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ทีมงานผสมผสานกันทังที
้ มเดิมและทีมของพาร์ ทเนอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ และจะพยายามทํา
ให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายมากที่สดุ
- ความเสี่ยงของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ บริ ษัทฯ มีการวางแผนดูแลความเสี่ยง
และทําขัน้ ตอนการทํางานให้ รัดกุม ปล่อยสินเชื่อให้ เจ้ าของธุรกิจ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เป็ น Trade Finance มีการเดินทางไปพบลูกค้ า 1-2 ครัง้ ต่อเดือน เพื่อส่งสินค้ า รู้ ยอดขาย และ
พฤติ ก รรมของลูก ค้ า เริ่ ม ต้ น จะปล่อ ยสิ น เชื่ อ รายละประมาณ 100,000 บาท ให้ ลูก ค้ า
ประมาณ 500 – 1,000 ราย โดยจะทําเป็ นเฟส เพื่อให้ มนั่ ใจ NPL หรื อ หนี ้เสีย หากธุรกิจดี
ค่อยขยาย และหา Partner ที่มีเงินทุนมากกว่าเข้ ามาลงทุน
- ธุรกิจถุงมือยาง บริ ษัทฯ สามารถทําเป็ น Back to back LG เราอยู่ตรงกลาง คิดค่า
Management Fee ไม่ต้องเสี่ยงซื ้อของมาและขายไป และหาวิธีที่ปลอดภัยที่สดุ เป็ นวิธีการที่
Margin ตํ่า แต่ทําให้ เกิด Cash flow สูง
พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้ าร่ วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี ้
ซึง่ ในปี ต่อไปบริ ษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ ดีขึ ้น
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมในครัง้ นี ้

ปิ ดประชุมเวลา 11.40 น.

นายพุทธชาติ รังคสิริ
ประธานการประชุม
นางสาวนลินี ประทับศร
เลขานุการบริ ษัท

เอกสารแนบ 2

รายงานประจําปี 2563

เอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เรี ยน

คณะกรรมการบริ ษัท

ตามมติผ้ ูถือหุ้นที่ได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2563 โดยได้ กําหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้ เป็ นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท และของบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงิน
2,165,000 บาท บัดนี ้ ได้ ดําเนินการมาครบวาระแล้ ว จึงจําเป็ นจะต้ องพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2564 เป็ นปี ที่ 4 โดยได้ ประเมินจากความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบอัน เป็ นประโยชน์ต่อ ธุร กิจ ทีไ ด้ รับ และความเหมาะสมของค่า สอบบัญ ชีแ ล้ ว อีกทัง้ สํานัก
งานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท สํ า หรั บ ปี 2564 เป็ นปี ที่ 4 โดยได้ ประเมิ นจากความเป็ นอิ สระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้ รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยมี
รายชื่อ ดังนี ้
1.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
3.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
4.) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5.) นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา
6.) นายมงคล เหล่าวรพงศ์
7.) นางสาวกชมน ซุน่ ห้ วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี
2564 เป็ นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริ ง โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท กริ นทร์ จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
ประวัตขิ องกรรมการที่ครบกําหนดวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชื่อ – สกุล

นายพงชาญ สําเภาเงิน

อายุ

62 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท

8 เดือน (เมษายน 2563-ปั จจุบนั )

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

-

ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริ หารโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน

2563-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2562 -2562
2560-2562
2559-2560
2556-2559
2554-2556
2553-2553

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการบริ ษัท บจ. สกายเวลล์ ลีสซิ่ง
รักษาการแทนกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผู้จดั การ (รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (วิเคราะห์สินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (กํากับดูแล สายงานสาขา 3)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ (กํากับดูแล ฝ่ ายสินเชื่อ)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ ายสินเชื่อ 2)
ธนาคารวัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี
 คณะกรรมการบริ ษัท
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการ ไม่มี

4/11 ครัง้
-/1 ครัง้

เอกสารแนบ 5
ประวัตขิ ้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
ชื่อ – สกุล

นายภัทร ลาภานันท์

อายุ

56 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน

- เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายหลักทรัพย์ ที่บงล.ภัทรธนกิจ
- ผู้จดั การสาขา บงล.เอ็ม.ซี.ซี และสุดท้ ายเป็ นผู้จดั การสาขา ของ บงล.ทิสโก้
- ที่ปรึ กษาทางด้ านธุรกิจให้ กบั กลุ่มเมืองงาม ประกอบธุรกิจหล่อยางรถยนต์ (tyre retreading) และ
ธุรกิจแปรรูปยางรถยนต์เก่า(tyre recycling)
- ผู้จดั การ บจ.เมืองงามรับเบอร์ (ธุรกิจหล่อดอกยางรถบรรทุก)
- ผู้จดั การ บจ.ราชสีมายางรี เคลม (ผลิตยางรี ไซเคิล ยางคอมเปาวน์ ยางรองขอบ)
- กรรมการบริ หาร บจ.นครราชสีมา ฮอนด้ าออโตโมบิล (จําหน่ายและซ่อม รถยนต์ฮอนด้ า)
- ที่ปรึกษาทางด้ านธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ์ให้ กบั ประธาน บจ.เร็ดวันเน็ตเวิร์ค(ประเทศไทย)

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการ ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตขิ ้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
ชื่อ – สกุล

นายณัฐชัย เจริญขจรกุล

อายุ

32 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการบริ ษัท

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การจัดการด้ านการเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน

2564-ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ (Non telecom Business)
บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจ. ซีนิท โกลฟส์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก. อีวีสมาร์ ทแมเนจเม้ นท์
ผู้ช่วยผู้จดั การ (การเงิน) บริ ษัท หลักทรัพย์เออีซี จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยรองประธาน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์ เฮ้ าส์
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์ เฮ้ าส์

2564-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2562-2563
2559-2562
2558-2559
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา

 กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการ ไม่มี

ไม่มี
1 แห่ง
ไม่มี

เอกสารแนบ 6

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุน กํ าหนดไว้ ซึ่ง สอดคล้ องและเท่ากับหลักเกณฑ์ ข องตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยและสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
้
ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้น
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําในบริ ษัท
บริ ษัทย่อยหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัยผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

เอกสารแนบ 6

ประวัตขิ องกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – สกุล

นายบันดาล อุดล

อายุ

54 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท

8 ปี (2556-ปั จจุบนั )

ไม่มี
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2562-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
2556-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
2548-2551
กรรมการและกรรมการบริ หาร บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
2534-ปั จจุบนั
กัปตัน บมจ.การบินไทย
จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการ

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระ

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ 7

ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 25 . คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม
ในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 26. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวละจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนด

ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการกระชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุม

ข้ อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจํานวน ผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าประชุมหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการในที่ประชุม
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ ุนหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่ นเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ)
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ)
การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ข้ อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการ
ดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง

(4)

เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน

(5)

แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน

(6)

กิจการอื่นๆ

ข้ อ 31. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆด้
้ วย

เอกสารแนบ 8

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นไปด้ วย
ความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ดังนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
ได้ กําหนดไว้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน หรื อ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี ้
1. แบบ ก.เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
ทังนี
้ ้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ เฉพาะแบบหนึ่งแบบ
ใดเท่านัน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ
ที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้
ผู้ถื อ หุ้น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะทัง้ หมดดัง กล่า วได้ ที่ www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcodeปรากฏตามเอกสารที ่จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญนี ้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย เพื่อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน
2. วิธีมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ยกเว้ นผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทังสามแบบ
้
2.2 มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังบริ ษัท ได้ ที่เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ไม่ส ามารถแบ่ง แยกจํ า นวนหุ้น โดยมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่ น้ อย
้ เป็ นผู้รับฝากและ
กว่าจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นคัสโตเดียนที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตังให้
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. เอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้ องนํามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1) กรณี ผ้ ูถือ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ ที่ ยัง ไม่ห มดอายุ เช่น บัต ร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่ อรั บรองสํา เนา
ถูกต้ องทังนี
้ ้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
นิตบิ ุคคล
1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วน
- สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ แสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คลนันพร้
้ อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุ คล ทังนี
้ ้ผู้แทนนิติบคุ คลโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรรมการ) ครบถ้ วนและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- สําเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชื่ อรั บรองสํา เนา
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
- ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้ อ 1) หรื อ 2) โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่

- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ทังนี
้ ้โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป ของ
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10
4. หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
- ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้
4) การลงคะแนนลับอาจจะทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ื อหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่ านัน้
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หนังสือมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบ ดังนี ้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ ชดั เจน
3. แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน หรื อท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที่บริ ษัทกําหนดเพียง
คนใดคนหนึง่ เพื่อเข้ าร่วมประชุมดังกล่าวได้
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ลงนามครบถ้ วนพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังบริ ษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ ที่
เลขานุก ารบริ ษั ท บริ ษั ท ที ดับ บลิว แซด คอร์ ป อเรชั่น จํ า กัด (มหาชน) 269 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โปรดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ีหัวข้ อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของ
ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..........................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า..................................................................................................สัญชาติ.........................................
อยูบ่ ้ านเลขที่......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม..............................หุ้น
หุ้นสามัญ..........................หุ้น
(3)

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้ เท่ากับ............................................... เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 นายบันดาล อุดล
อายุ 54
ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..........................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า...................................................................................................สัญชาติ........................................
อยูบ่ ้ านเลขที่......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................................ เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 นายบันดาล อุดล
อายุ 54
ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
 เห็นด้ วย

วาระที่ 3

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563

เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุ มั ติจั ด สรรกํา ไรสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น สํา รองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั นผล
ประจําปี 2563

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 1. นายพงชาญ สําเภาเงิน
 เห็นด้ วย
วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

พิจารณาอนุ มัติเพิ่มจํานวนกรรมการบริ ษัท และเสนอแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายภัทร ลาภานันท์
 เห็นด้ วย
2. นายณัฐชัย เจริ ญขจรกุล
 เห็นด้ วย
วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บปี 2564

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................................)
หมายเหตุ
1.
2.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่.....................เรื่ อง...........................................................................................................................................
 (1)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..........................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..........
(1)

ข้ าพเจ้ า...................................................................................................สัญชาติ........................................
อยูบ่ ้ านเลขที่......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ..............................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................................ เสียง
(2)

ขอมอบฉันทะให้
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.........................

หรื อ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 นายบันดาล อุดล
อายุ 54
ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ  หุ้นสามัญ ................. หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด..................................หุ
ั้
้น

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
 เห็นด้ วย
วาระที่ 3

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2563

เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุ มั ติจั ด สรรกํา ไรสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น สํา รองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั นผล
ประจําปี 2563

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2564

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 1. นายพงชาญ สําเภาเงิน
 เห็นด้ วย
วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

พิจารณาอนุ มัติเพิ่มจํานวนกรรมการบริ ษัท และเสนอแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้


้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. นายภัทร ลาภานันท์
 เห็นด้ วย
2. นายณัฐชัย เจริ ญขจรกุล
 เห็นด้ วย
วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บปี 2564

 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (1)
 (2)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน(Custodian)เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือ หุ้นที่ มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1
บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่.....................เรื่ อง...........................................................................................................................................
 (1)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
วาระที่....................เรื่ อง............................................................................................................................................
 (1) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (2) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย  งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)

เอกสารแนบ 10

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 11

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรั บดาวน์ โหลด
รายงานประจําปี 2563 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดในฐานะนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและ
รายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่าง
สะดวกและรวดเร็ วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ตามขั้นตอนต่อไปนี ้
สําหรั บระบบiOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบนให้ กดที่ข้อความนั ้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification)บนมือถือผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน่ (Application) อื่นๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สําหรั บระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

เอกสารแนบ 12

มาตรการและแนวทางปฏิบัตติ นสําหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญประจําปี 2564
กรณีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ตามที่บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวัน
จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ชัน้ 1 บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ เนื่องด้ วยสถานการณ์ แพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
(COVID-19) บริ ษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงขอแจ้ งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี ้
1.

ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1. เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้น
ในวันประชุมซึง่ มิอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
โดยจัดส่ งมาที่
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1.2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกําหนดเพิ่มเติม หรื อติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลที่มี
ประวัติเดิมทางไป-กลับจากประเทศกลุม่ เสี่ยงเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรื อผู้มีไข้
หรื อ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรื อมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือ
ในการปฏิบตั ิตาม คําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดย งดการเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1.1 และข้ อ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้
1.3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะส่ งคําถามล่ วงหน้ า สามารถกระทําได้ ผา่ นช่องทางดังนี ้
1) ส่งมาที่บริษัทฯ พร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยูใ่ นข้ อ 1.2
2) ส่งอีเมล์มาที่ secretary@twz.co.th
3) โทรสาร ที่หมายเลข 02-275-9898

2.

กรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นจะต้ องปฏิบ ัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ อย่า งเคร่ งครัด
โดยการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจยกขึ ้นอ้ างเป็ นข้ อยกเว้ นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทําการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการเดินทางมาเข้ าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตังแต่
้ เวลา 8.00 น. เป็ นต้ นไป
โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการต้ องการแพร่ ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงคําแนะนําต่างๆ ของเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) โดยจะต้ องทําการลงทะเบียนเข้ า-ออกสถานที่ประชุม และบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีระบบ
คัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้ าร่ วมประชุม ผ่านการตรวจวัด อุณหภูมิ
ร่างกาย และการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้ าหน้ าที่
2.1. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ต้ องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้ อมกรอกแบบคัดกรอง
ตนเอง ตามจุดบริ การที่บริ ษัทกําหนด โดยบริ ษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีที่ท่านปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางจะเป็ นการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.2 ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ ้นไป)
ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ ้ามูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ให้ ท่านเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้
นี ้ เพื่อประโยชน์ โดยรวมของผู้ร่วมประชุมทุกราย (ขออนุญาตให้ ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการ
อิสระ ของบริ ษัทแทน โดยเจ้ าหน้ าที่จุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรื่ อง เอกสารและอากร
สแตมป์ให้ แก่ทา่ น)
2.3 บริ ษัทจะอนุญาตให้ เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้ โดยไม่อนุญาตให้
ผู้ติดตามเข้ ามายังสถานที่ประชุม
2.4 บริ ษัทจะจัดให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้ แต่ละที่นั่ง
มีระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร ดังนัน้ ขอให้ ท่านนั่งตามจุดที่บริ ษัทจัดไว้ โดยไม่ เคลื่อนย้ ายที่น่ ัง
ทังนี
้ ้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม
2.5 สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้ เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทขอความร่วมมือให้ ท่าน เตรี ยมและสวมใส่
หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้ างเคียง
นอกจากนี ้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ผ่า นคัดกรองและได้ รับ สิทธิ เข้ า ห้ องประชุมแล้ ว
จะได้ รับการติดสติ๊กเกอร์ แทนสัญลักษณ์ บริ ษัทจึงขอความร่ วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะติดสติ๊กเกอร์ ดงั กล่าวไว้ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม

2.6 บริษัทจะจัดที่นงั่ ในห้ องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้ าอี ้อย่างน้ อย 1 เมตร ทําให้ สามารถรองรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะได้ ประมาณ 40 ที่นงั่ โดยจะให้ สิทธิผ้ เู ข้ าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นง่ั
เต็มแล้ วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพื ้นที่การประชุมได้ จึงขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้ วยตนเองในการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้ าร่วมประชุม
2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยม
ไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคําถาม
โดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่จดุ ลงทะเบียน หรื อส่งในห้ องประชุม
แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
2.8 บริ ษั ท จะ งดให้ บ ริ ก ารอาหาร ของว่ า ง และเครื่ องดื่ ม ชา กาแฟ และขอความร่ ว มมื อ
งดรั บประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพืน้ ที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส
ทังนี
้ ้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีข้อกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะแจ้ งการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.twz.co.th) ในกรณีที่
มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมเป็ นจํานวนมากหรื อมาพร้ อมกันหลายท่าน อาจทําให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรอง และการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทต้ องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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แบบสอบถามสําหรั บคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
อ้ างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้ มี
การประกาศให้ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 เพื่อประโยชน์ของท่านและครอบครัวและการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขอให้ ท่านโปรดกรอกข้ อมูลประวัติ
สุขภาพและการเดินทางตามความเป็ นจริง พร้ อมทังนํ
้ าแบบสอบถามฉบับนี ้มาในวันประชุมด้ วย
** กรุ ณาให้ ข้อมูลตามความเป็ นจริงเพื่อประโยชน์ ของท่ าน และเป็ นการแสดงความรั บผิดชอบต่ อส่ วนรวม **
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................... เบอร์ โทร....................................
 ผู้ถือหุ้น

 ผู้รับมอบฉันทะ

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

1. ในช่ วง 14 วันที่ผ่านมา ท่ านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพืน้ ที่ท่ มี ีการระบาดต่ อเนื่องของโรค COVID-19
(สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง ฮ่องกง และมาเก๊ า, ญี่ปน,
ุ่ เกาหลีใต้ , อิตาลี, อิหร่ าน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี,
สหรัฐอเมริ กา, สวิซเซอร์ แลนด์, นอร์ เวย์, เดนมาร์ ก, เนเธอร์ แลนด์, สวีเดน และอังกฤษ รวมถึงประเทศที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื ้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม)
2. ท่ านเป็ นผู้ท่ ปี ระกอบอาชีพสัมผัสใกล้ ชิดกับนักท่ องเที่ยวต่ างชาติ หรื อ ชาวต่ างชาติ
สัมผัสใกล้ ชิด หมายถึง ได้ สนทนากันในระยะห่างน้ อยกว่า 1 เมตร และนานมากกว่า 5 นาที หรื อ ถูกไอ/จามใส่
โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่ใส่หน้ ากากอนามัย
3. มีประวัตใิ กล้ ชนิ หรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้ าข่ ายหรือยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรั ส COVID-19
4. มีผ้ ูท่ อี ยู่อาศัยร่ วมบ้ านเดินทางกลับมาจากพืน้ ที่ท่ มี ีรายงานการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั ส COVID-19
5. ท่ านมีอาการดังต่ อไปนี ้ หรื อไม่
-

มีไข้
ไอ
มีนํ ้ามูก
เจ็บคอ
หายใจลําบาก หอบเหนื่อย
ปวดเมื่อย บริ เวณเนื ้อตัว

ลงชื่อผู้ให้ ข้อมูล..................................................................... (ตัวบรรจง)

** ขอขอบคุณในความร่ วมมือตอบแบบประเมิน **

