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)

