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วนัท่ี  1 เมษายน 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบสง่มาด้วย  
 

1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
2. รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ โค้ด (QR Code) 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2564 
4. ประวติัของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึง่ได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่
5. ประวติัข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม ่
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวติัของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิลงทะเบียน 

เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
11. การใช้รหสัคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 และหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
12. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) 
13. แบบสอบถามสําหรับคดักรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจดัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

  

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC.269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400Tel. (+66) 2275 9789 Fax.  (+66) 2275 9798 



 
 

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2564 เวลา 10.00น. โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 
1/2564 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1                 
จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั      
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2563 ซึ่งจัดทําขึน้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563  ซึง่บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นในรอบปี 2563 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ โคด้ (QR Code) 

 การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณา
อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น” 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงิน
ประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชี               
รับอนญุาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบดลุ และ
บญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั               
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท ประจําปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2563 ท่ีผา่นมา สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  

 ข้อมลูงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2563 

(ล้านบาท) 
2562 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 5,180.20 4,759.15 
หนีส้นิรวม 2,371.08 2,096.33 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,809.12 2,662.82 
รายได้รวม 3,214.06 3,690.16 
กําไรสทุธิ 5.10 54.53 
กําไรตอ่หุ้น(หน่วย :บาท) 0.0005 0.0064 

 

 โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม             
ในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
ในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 
กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) 
ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนกัถึงความมัน่คงของ
กิจการและการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานและสภาพคลอ่งของบริษัท อีกทัง้เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะ
ส่งผลกระทบเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี ้
เป็นสิง่สําคญัท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมดัระวงัอนัเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท



 
 

และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
ประจําปี 2563 เพ่ือให้บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งทางการเงินสําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกทัง้บริษัทยงัมีการ
ขยายการลงทนุในธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึน้ด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
สํารองสภาพคลอ่งไว้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563
และจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 255,171.98 บาท ตาม
มาตรา 116 แหง่พระราชบญัญติัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 

 

 การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120         
ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัท
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้ สอบบัญชี         
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 เป็นปีท่ี 4 โดยได้ประเมินจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนั
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

 

1.) นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ   
2.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
3.) นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
4.) นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
5.) นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
6.) นายมงคล เหลา่วรพงศ์                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4722 และ/หรือ 
7.) นางสาวกชมน ซุน่ห้วน                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536  

 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบญัชี
สําหรับปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3   ในกรณีท่ีผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท กรินทร์ จํากดั เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้ 



 
 

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

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท 
กรินทร์ จํากดั เป็นผู้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนได้ และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปีตามท่ีเสนอดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา   

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

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

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศอีก 9 แหง่ด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั, บริษัท ทีแซด เทรดดิง้ จํากดั 
, บริษัท เกียร์ ท ูคอร์ปอเรชัน่ จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชัน่ จํากดั, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากดั, 
บริษัท ถงั คอร์ปอเรชั่น จํากดั, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชัน่ จํากัด, บริษัท สกาย เวลล์ (ประเทศไทย) 
จํากัด และบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด โดยมีค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยและค่าแบบสอบถามของ
บริษัทร่วม  รวมกนัในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท  

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

 

การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั
ว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้” 
 



 
 

 
 

สําหรับในปี 2564 ซึง่เป็นปีท่ีสบิหก มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 1 ทา่น ดงันี ้

1.) นายพงชาญ สําเภาเงิน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียได้ร่วมกนั
พิจารณาเกณฑ์คณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรม
และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่  

1.) นายพงชาญ สําเภาเงิน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

  

 บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่สอดคล้องและเท่ากบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองกรรมการ
อิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กิน 1% จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 
 

 การลงมต:ิ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นและขอเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2564 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้างขององค์กร ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ และนโยบายบริษัทฯ โดยเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และเสนอแตง่ตัง้กรรมการใหม ่จํานวน 2 ทา่น คือ 

1.) นายภทัร ลาภานนัท์  กรรมการบริษัท 
2.) นายณฐัชยั เจริญขจรกลุ   กรรมการบริษัท 

ซึง่เป็นผู้ มีคณุสมบติัความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบติัของ นายภทัร ลาภานันท์ 
และนายณัฐชัย เจริญขจรกุล อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหม ่จํานวน 2 ทา่น คือ 

1.) นายภทัร ลาภานนัท์  กรรมการบริษัท 
2.) นายณฐัชยั เจริญขจรกลุ   กรรมการบริษัท 



 
 

โดยประวติัข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม ่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 การลงมติ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2564 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบติัและประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยาวและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอตัราคา่ตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท สอดคล้องกบัผลประกอบการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชัน้นําในตลาด
หลกัทรัพย์ฯและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอตัรา
เดียวกนักบัปี 2563 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ:  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทจะกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 (Record 
Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม 2564 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในวนัจนัทร์ที่ 19 
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 



 
 

กรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถ
ดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้หรือ
ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายบนัดาล อดุล เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยประวติัของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัท ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 โดยสง่มาท่ี 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

  

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
 

                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

                                                      ( นายกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ) 
                                         รองกรรมการผู้จดัการ 
                    บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามเก่ียวกบัวาระ 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
ลว่งหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th 



 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 (ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดทีี่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ กรุงเทพ รัชดา 
 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา  เน่ืองจากเวลา ได้ลว่งเลยเป็น
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะเป็นจํานวน 
77 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.5380 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย ทําให้การประชมุ 
ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 ไม่สามารถดําเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 (ครัง้ใหม)่ ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564  และให้ยดึถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564  ตามท่ีได้กําหนดเดิม คือ ในวนัท่ี 12 มกราคม 2564 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มกราคม 2564 
มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 8,586 รายคิดเป็น 9,906,689,250 หุ้น             
 

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไมมี่ - 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลนีิ ประทบัศร  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
     และเลขานกุารบริษัท 
 2. นายสกล ปวิตรานนท์  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 3.   นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 
1. นายอมฤต  ศขุะวณิช ตําแหน่งท่ีปรึกษาโครงการพิเศษ   
2. นายระพงษ์สทิธ์ิ  เผา่ภรีู ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  การประชมุสามญัวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 บริษัทจะจดัให้มีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

ท่ีเหมาะสม โดยจะจดัให้แต่ละท่ีนัง่มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดงันัน้  ขอให้ท่านนัง่ตามจดุท่ีบริษัทจดัไว้ โดยไม่
เคล่ือนย้ายท่ีนัง่ เพ่ือลดความแออดัในสถานท่ีประชมุ สําหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองให้เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอความร่วมมือ
ให้ท่าน สวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ เพ่ือความปลอดภยัของท่านและบคุคลข้างเคียง และในการ
ประชุมครัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระการประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 8 
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ๆ และเพ่ือเป็นการ
ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการ
สอบถาม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุมส่งคําถามโดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุช่ือ-
นามสกุล หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งช่ือ-สกุล ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีจุดลงทะเบียน 
หรือสง่ในห้องประชมุ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน 
 

(2)   ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง 
 

(3)   วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ในแตล่ะวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

เหน็เป็นอยา่งอ่ืนหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์เหน็ด้วย อนมุติัตามท่ีประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอขึน้ แล้วเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ท่ีจะคดัค้านหรืองดออกเสียงเพ่ือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเคร่ืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบส่ีเหล่ียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียงให้ถือวา่เหน็ด้วย และไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสียง 

 
(4)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 
สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน

เสียงให้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 
 



 

 
 

(5)   ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่
เจ้าหน้าท่ี ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง เหน็ด้วย 
 

พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุท่ีมาด้วยตนเอง 37 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,181,808,882 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,179,565,930 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
68 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,361,374,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9304 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 มีทัง้หมด 8,586 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่งๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึง่บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่
สําเนารายงานการประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 
 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2  อาคารธารเทพ ฮอล์ล  โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,364,819,109  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          3,364,819,109 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

 เลขานกุารบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทนุจาก
จํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียนสําหรับ
หุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 16,442,246,820 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทโดยแบง่ออกเป็น  

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน  990,668,925 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิ น้ 
9,906,689,250 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

(2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชําระจํานวน 653,555,757 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ
จดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   

 

ทัง้นี  ้หุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้ นสามัญท่ีเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สดัส่วน ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามญัแบบมอบ
อํานาจทัว่ไป ซึ่งได้หมดอายตุัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามญั
ท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้
หมดอายตุัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น  

  

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายของ
บริษัท  ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม :   อนมุติัลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยของบริษัท 

 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 



 

 
 

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,135,290,979  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1657 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน        229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8342 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          3,365,284,179 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     100.0000 
 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 

  เลขานกุารบริษัท ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระ
การประชมุท่ี 3 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจํานวน      990,668,925 บาท  
  แบง่ออกเป็น                    9,906,689,250 หุ้น   

  มลูคา่หุ้นละ                                                    0.10 บาท    
   โดยแบง่ออกเป็น : 

  หุ้นสามญั                      9,906,689,250  หุ้น      
  หุ้นบริุมสทิธิ                                                           - หุ้น     (- หุ้น) ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม  อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,135,415,981  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1659 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน         229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             6.8340 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                         รวม        3,365,409,181 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100.0000 
 
 



 

 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 660,445,950 บาท 
 

เลขานกุารบริษัท เพ่ือเพิ่มความสามารถให้บริษัทในกิจกรรมการลงทนุ การชําระหนี ้ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทนุ
อีกจํานวน 660,445,950 บาท  โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 990,668,925 บาท เป็น 1,651,114,875 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,511,148,750 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุ
ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึง่ในท่ี
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

  

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- สดัส่วนรายได้ของธุรกิจหลกัก่ีเปอร์เซ็นต์ และจากธุรกิจอะไร  ต้องเปล่ียนกลุ่มอตุสาหกรรม

หรือไม ่
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจ Telecom สดัสว่นรายได้มากกวา่ 95 % 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็นอยา่งไร     

- D/E อยูท่ี่เทา่ไร   และกระแสเงินสดต้นปี 2563 เหลือเทา่ไร 
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 

- ปัจจุบันยงัไม่ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติังบ
การเงินประจําปี 2563   หากประชมุเสร็จแล้วจะแจ้งข่าว และเปิดเผยตวัเลขให้ทราบ 

คณุทิพภากร  รังคสริิ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- D/E Ratio ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั อยูใ่นเกณฑ์ดี ไมเ่กิน 2:1  

 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ขอให้บริษัทฯ อธิบายแผนการใช้เงินเพิ่มทนุ และแหลง่เงินทนุ 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ขอสรุปรายละเอียดการแผนการใช้เงินเพิ่มทนุ จํานวน 660 ล้านบาท ดงันี ้

 
 



 

 
 

1. เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 490 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
    1.1  ชําระคา่หุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้า  
    1.2  โครงการพฒันาธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไมธ่นาคาร 
    1.3  ทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต   
2.  เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระหนีธุ้รกิจเดิม  จํานวน 120 ล้านบาท 
3.  เพ่ือนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  จํานวน 50 ล้านบาท 

 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ยอดขายของ บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นอยา่งไร มีกําไรหรือไม่ อยา่งไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- แผนธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า (EV) มีการปรับเปล่ียน เน่ืองจากสถานการณ์ COVID ใน

สถานการณ์ปัจจุบนั ความต้องการใช้รถ EV มีมากขึน้  และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสนับสนุน
ธุรกิจรถ EV    
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-   จดุอ่อนของรถ EV คือการชาร์ตไฟ  ในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหานี ้เพ่ือเพิ่มยอดขาย ได้

อยา่งไร ระบบซอ่มบํารุงและศนูย์บริการเป็นอยา่งไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- พลงังานไฟฟ้า หรือ การชาร์จไฟ บริษัทฯ ได้รับข้อมลูจาก EGATE  ในเร่ืองการเปิดสถานีชาร์จไฟ  

ซึง่ใช้เวลาสร้างไมเ่กิน 3 เดือน    ธุรกิจ Logistics เติบโตสงูขึน้เน่ืองจากผู้บริโภคจบัจ่ายใช้สอย
ผ่านระบบ Online มากขึน้   ส่งผลให้คนต้องการประกอบธุรกิจส่วนตวัมากขึน้ขบัรถส่งสินค้า
มากขึน้ ดังนัน้ธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า รถขนส่งเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนส่ง ธุรกิจลีสซิ่ง 
ธุรกิจการปลอ่ยสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ จะช่วยสนบัสนนุให้คนมีอาชีพมากขึน้ และบริษัทฯ มีมือ
อาชีพมาช่วย โครงการตา่ง ๆ จะเกิดขึน้ได้รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพมากขึน้  

- ศนูย์บริการ หรือ Maintenance บริษัทฯ มีแผนงานทําศนูย์บริการครบวงจร  แต่กําลงัปรับปรุงแผน   

- จุดท่ีตัง้สถานีชาร์จไฟไม่มีปัญหา  เน่ืองจากบริษัทฯ เน้นยานยนต์พลงังานไฟฟ้าประเภทรถ
ขนสง่ (Logistics) ซึง่มีการกําหนดเส้นทางเดินรถท่ีชดัเจน  สามารถกําหนดจดุท่ีตัง้สถานีชาร์จ
ไฟระหว่างเส้นทางได้    นอกจากนี ้ระบบการชาร์จไฟมีหลายรูปแบบ เช่น Portable Fast 
Charge 

 
 
 
 
 



 

 
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- เป้ายอดขาย EV ในอีก 5 ปี เป็นอยา่งไร    

- IRR จดุคุ้มทนุ ระยะเวลาคืนทนุ เป็นอย่างไร มี BOI หรือไม่ อย่างไร และได้วางแผนงบการ 

ลงทนุในแตล่ะ Project เทา่ไร  

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- จากนโยบายภาครัฐหรือกระแสของโลกในปัจจบุนั มีนโยบายยกเลกิใช้รถนํา้มนั  ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า จะมีรถยนต์พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ 
- บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทนุ (Return on Investment - ROI)  

ประมาณ 115% 
- บริษัทฯ ได้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ซึง่ทําธุรกิจผลติยานยนต์พลงังานไฟฟ้า 

และได้รับใบอนญุาต BOI เรียบร้อยแล้ว 
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ต้องใช้เงินกู้หรือไม ่ถ้าใช้อตัราดอกเบีย้เทา่ไร   

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ต้นทนุการเงิน หรือ Cost of fund ประมาณ 7% ขึน้อยูก่บัโครงการ  ซึง่ธุรกิจยานยนต์พลงังาน

ไฟฟ้า มีผู้สนบัสนนุคอ่นข้างมาก   

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) หรือ RICH ใช่หรือไม ่

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทร่วม  ไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 660,445,950  บาท    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 



 

 
 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950  บาท  
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,145,215,981  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1306 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน       231,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8693 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                      รวม       3,365,409,181 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
  เลขานกุารบริษัท ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระ

การประชมุท่ี 5 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน         1,651,114,875 บาท  
 แบง่ออกเป็น                16, 511,148, 750  หุ้น  
 มลูคา่หุ้นละ                                                              0.10 บาท   

  โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั                     16, 511,148, 750  หุ้น  

   หุ้นบริุมสทิธิ                         - หุ้น ”          
 

ทัง้นี  ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม 
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 
ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,152,001,822  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     93.1994 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน         229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8005 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                     รวม          3,381,995,022 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) 

 
  เลขานกุารบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีแผนการลงทนุในโครงการต่างๆ ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของ

บริษัท และกระจายการลงทนุสูธุ่รกิจอ่ืน เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็น
การกระจายความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจมากขึน้ จึงจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมากในการขยายฐาน
ธุรกิจในอนาคต และเพ่ือใช้ชําระหนี ้ตลอดจนใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมี
ฐานะเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่
เกิน 6,604,459,500 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.10  บาท ซึ่งเป็นราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษ
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้
จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซือ้ในการจัดสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิและชําระราคา ค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right 
Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธินัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ในจํานวนมากกวา่ หรือ เทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซือ้หุ้น
ครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

 



 

 
 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวโดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายมาคณูด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวน
หุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบั
จํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้
เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

 
กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้น
ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ผู้จองซือ้มีหน้าท่ี
ต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้ให้วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right 
Offering (Record Date) คือ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และกําหนดให้วนัจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ คือ วนัท่ี 
24–30 มีนาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 5 วนัทําการ  

 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใด  ๆท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) 
 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่รวมไปถงึ 

 

1.1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
1.2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 

(Record Date) 
 



 

 
 

1.3) อตัราสว่นการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุ้น 
 สามญัเดิมตอ่หุ้นสามญัท่ีออกใหม)่ 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
1.5) วิธีการจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซือ้และการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ 
 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการข้างต้น 
 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

 
3) การลงนามในคําขออนญุาตและขอผ่อนผนั รวมถึงคําขอหลกัฐานใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น รวมทัง้การจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆ
อนัจําเป็นสําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

 
4) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการ

ดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึง่ในท่ี
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 
คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-      ชําระหนีธุ้รกิจเดิม คือหนีอ้ะไร อยา่งไร  เช่น หนีธ้นาคาร, เจ้าหนีก้ารค้า , B/E หรือ P/N 

คณุนลนีิ ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      ชําระหนีธ้นาคาร 

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-      D/E ของบริษัทฯ ต่ํากวา่ 2 ทําไมบริษัทฯ ไมกู่้ เงินธนาคาร แทนการขอเพิ่มทนุ 

คณุพงชาญ  สําเภาเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุน ชําระหนี ้และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ

บริษัทการระดมทนุและนําเงินไปชําระหนี ้จะทําให้อตัราสว่น D/E ลดลง ฐานะทางการเงินของ
บริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึน้ และรองรับการขยายธุรกิจท่ีจะเติบโตไปข้างหน้าได้อีกไม่ก่ีปี



 

 
 

ข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เน่ืองจากปัญหา PM2.5  บริษัทฯ ได้เห็นโอกาส
ในการทําธุรกิจนี ้จงึต้องระดมทนุเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจ 

 
คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  TWZ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ก่ีเปอร์เซน็ต์ 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั จํานวน 31.17% ซึง่ประกอบธุรกิจผลติและ

ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และได้รับ BOI 
 

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  D/E หลงัการเพิ่มทนุ จะเหลือเท่าไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หลงัเพิ่มทนุจะรู้ตวัเลขท่ีแท้จริง จะทํา Feasibility อีกครัง้ 

 

คณุเจนเนตร เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั, 

บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จํากดั  และ บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากดั เทา่ไร 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 31.17 ชําระเงินลงทนุแล้วจํานวน 50 ล้านบาท 

-  บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 51ชําระเงินลงทนุแล้วจํานวน 50 ล้านบาท 

-  บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้ชําระคา่หุ้น 

-  บริษัท สกายเวลล์ ลสิซิ่ง จํากดั เทา่ไร ถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้ชําระค่าหุ้น 

คณุณรงค์ชยั  สิมะโรจน์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  ราคาหุ้นเพิ่มทนุ 0.10 บาท แตร่าคาหุ้นในตลาด 0.07    บริษัทฯ คิดวา่จะเพิ่มทนุสําเร็จหรือไม่ 

มีแนวทางอยา่งไรท่ีจะเพิ่มทนุสําเร็จ 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ตามกฎหมายต้องเพิ่มทนุท่ีราคาพาร์ ถ้าผู้ลงทนุเห็นว่าโครงการเราน่าสนใจ สามารถซือ้หุ้นใน

จํานวนมากได้ง่ายกวา่ซือ้ในตลาดหุ้น 
 

 



 

 
 

คณุธนภมิู  ภมิูบรรเจิด ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู้ เทา่ไร ครบกําหนดชําระเม่ือไร 

 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
  -  ภาระหุ้นกู้  420 ล้านบาท  ครบกําหนดชําระ เดือนมกราคม ปี2565 
 

คณุโชคชยั  ศรีเสวกกาญจน์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  ปี 2561 บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น  แต่เสนอขายหุ้นไม่หมด  ครัง้นี ้ราคา

เสนอขายหุ้น 0.10 บาท ซึ่งมีราคาสงูกว่าราคาตลาด  ปัจจบุนัราคา 0.07 – 0.08 บาทต่อหุ้น 

บริษัทฯ จะมัน่ใจได้อย่างไรว่าการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะประสบความสําเร็จในการระดมทนุ

และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ จะจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ ในกรณีผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนไม่จองหรือไม ่

อยา่งไร  

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ตามกฎหมาย  บริษัทฯ  ไม่สามารถขายหุ้นต่ํากว่าราคาพาร์ได้ และหากเห็นว่าโครงการต่าง ๆ 

มีศกัยภาพ  การซือ้หุ้นในตลาดไม่สามารถซือ้ได้จํานวนมาก  ทางบริษัทฯ คาดหวงัว่าผู้ ถือหุ้น 
ส่วนใหญ่น่าจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นี ้ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีติดต่อไว้ให้ความสนใจ มัน่ใจว่า
การเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะประสบความสําเร็จ  

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ท่ีออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น    
 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,150,006,940  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1403 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน        231,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           6.8596 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                      รวม         3,382,000,140 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ทําไมไมอ่อกหุ้นเพิ่มทนุ จําหน่ายให้กลุม่บคุคลอ่ืนแทนผู้ ถือหุ้นเดิม 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ครัง้นีบ้ริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายเดิมก่อน หลงัจากนัน้อาจจะมีนโยบายขายกลุม่บคุคลอ่ืนตอ่ไป 

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  แผนงานรถ EV จะเหน็เป็นรูปธรรมอีกก่ีปีข้างหน้า 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หากสถานการณ์ COVID ดีขึน้ ก็น่าจะเร่ิมได้ทนัที 

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจโทรศพัท์มือถือดีหรือไม ่Margin เทา่ไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ธุรกิจโทรศพัท์มือถือดี เน่ืองจากสถานการณ์ COVID ลกูค้าทกุระดบั ทัง้ตลาดลา่ง กลางและบน 

มีความจําเป็นต้องใช้โทรศพัท์มือถือ และมีสินค้ารุ่นใหม่ออกมา เคร่ืองมือถืออินเตอร์แบรนด์ 
Margin ประมาณ 10%    สว่นย่ีห้อ TWZ ยอดขายดีขึน้ ผู้บริโภคกลุม่ลา่งต้องการเคร่ืองมือท่ี
ใช้งานได้จริง  ราคาจบัต้องได้  

 

คณุทิพภากร  รังคสริิ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโควิด  ทําให้ประชาชน หนัมาใช้ Smart Phone ตลาดลา่งมากขึน้ 

ทําให้ยอดขายดีขึน้ 
 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ราคาหุ้ นในตลาดต่ํามาก ทําให้เพิ่มทุนยาก หากการเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ม่สําเร็จ บริษัทฯ 

จะดําเนินการอยา่งไรตอ่ไป 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หากเพิ่มทนุไมสํ่าเร็จ ต้องหาแหลง่เงินทนุตอ่ไป 

 



 

 
 

คณุเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจใหม ่ใช้ทีมงานเดิม หรือ ทีมงานใหม่  และธุรกิจใหมมี่ความเส่ียงอยา่งไร 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ทีมงานผสมผสานกนัทัง้ทีมเดิมและทีมของพาร์ทเนอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญ  และจะพยายามทํา

ให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายมากท่ีสดุ  
- ความเส่ียงของธุรกิจการปล่อยสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  บริษัทฯ มีการวางแผนดแูลความเส่ียง 

และทําขัน้ตอนการทํางานให้รัดกุม ปล่อยสินเช่ือให้เจ้าของธุรกิจ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เป็น Trade Finance มีการเดินทางไปพบลกูค้า 1-2 ครัง้ต่อเดือน เพ่ือสง่สินค้า รู้ยอดขาย และ
พฤติกรรมของลูกค้า   เร่ิมต้น จะปล่อยสินเช่ือรายละประมาณ 100,000 บาท ให้ลูกค้า
ประมาณ 500 – 1,000 ราย   โดยจะทําเป็นเฟส เพ่ือให้มัน่ใจ NPL  หรือ หนีเ้สีย    หากธุรกิจดี
คอ่ยขยาย และหา Partner ท่ีมีเงินทนุมากกวา่เข้ามาลงทนุ 

- ธุรกิจถงุมือยาง บริษัทฯ สามารถทําเป็น Back to back LG เราอยู่ตรงกลาง คิดค่า  
Management Fee ไม่ต้องเส่ียงซือ้ของมาและขายไป และหาวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ เป็นวิธีการท่ี 
Margin ต่ํา  แตทํ่าให้เกิด Cash flow สงู  

 

 

พิธีกร กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ท่ีนี ้
ซึง่ในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้ 

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในครัง้นี ้
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
   
                                                                                                                                                                                                           
                  นายพทุธชาติ รังคสริิ 
                   ประธานการประชมุ 
 
 นางสาวนลนีิ  ประทบัศร 
      เลขานกุารบริษัท  



 
 

 
 

 
 

รายงานประจาํปี 25รายงานประจาํปี 256633  

เอกสารแนบ 2 



 
 

 
 

 
 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท 
 

 ตามมติผู้ ถือหุ้นท่ีได้แต่งตัง้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2563 โดยได้กําหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 
2,165,000 บาท บดันี ้ได้ดําเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2563 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจําปี 2564 เป็นปีท่ี 4 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว อีกทัง้สํานัก
งานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 

จงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2564 เป็นปีท่ี 4 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี ทักษะความรู้ 
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บญัชีแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 โดยมี
รายช่ือ ดงันี ้

 

1.) นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ   
2.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
3.) นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
4.) นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
5.) นายโกมินทร์ ลิน้ปราชญา     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
6.) นายมงคล เหลา่วรพงศ์                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4722 และ/หรือ 
7.) นางสาวกชมน ซุน่ห้วน                 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536  

 

ทัง้นี ้ได้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 
2564 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3   ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ 

 

                                                                                                        คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

เอกสารแนบ 3 



 
    

 
    

 
 

ช่ือ – สกุล นายพงชาญ สาํเภาเงนิ 

อายุ 62 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8 เดือน (เมษายน 2563-ปัจจบุนั)  

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด -   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่   

ประสบการณ์ทาํงาน 2563-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจ. สกายเวลล์ ลสีซิ่ง 
 2562 -2562 รักษาการแทนกรรมการผู้จดัการ  
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2560-2562 รองกรรมการผู้จดัการ (รับผิดชอบเป้าหมายสินเช่ือ) 
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2559-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (วิเคราะห์สินเช่ือ) 
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (กํากบัดแูล สายงานสาขา 3) 
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2554-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ (กํากบัดแูล ฝ่ายสนิเช่ือ) 
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2553-2553 ผู้ อํานวยการอาวโุส (ฝ่ายสินเช่ือ 2) 
  ธนาคารวฒันาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  4/11 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  -/1 ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

ประวัตขิองกรรมการที่ครบกาํหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

เอกสารแนบ 4 



 
    

 
    

 
 

ช่ือ – สกุล นายภทัร ลาภานันท์ 

อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท  

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด -   ปริญญาโท บริหารธรุกิจ(การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่   

 ประสบการณ์ทาํงาน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายหลกัทรัพย์ ท่ีบงล.ภทัรธนกิจ  

- ผู้จดัการสาขา บงล.เอ็ม.ซี.ซี และสดุท้ายเป็นผู้จดัการสาขา ของ บงล.ทิสโก้  
- ท่ีปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กบักลุ่มเมืองงาม ประกอบธุรกิจหล่อยางรถยนต์ (tyre retreading) และ

ธรุกิจแปรรูปยางรถยนต์เก่า(tyre recycling)  
- ผู้จดัการ บจ.เมืองงามรับเบอร์  (ธรุกิจหลอ่ดอกยางรถบรรทกุ) 
- ผู้จดัการ บจ.ราชสีมายางรีเคลม (ผลิตยางรีไซเคิล ยางคอมเปาวน์ ยางรองขอบ)  

 -  กรรมการบริหาร บจ.นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล (จําหน่ายและซอ่ม รถยนต์ฮอนด้า) 

- ท่ีปรึกษาทางด้านธรุกิจและรัฐกิจสมัพนัธ์ให้กบัประธาน บจ.เร็ดวนัเน็ตเวิร์ค(ประเทศไทย)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  ไมมี่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

 

 

 

 

 
 

ประวัตข้ิอมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 

เอกสารแนบ 5 



 
    

 
 
 

ช่ือ – สกุล นายณัฐชัย เจริญขจรกุล 

อายุ 32 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบริษัท  

จาํนวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด -   ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การจดัการด้านการเงิน) มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี่   

ประสบการณ์ทาํงาน 2564-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ (Non telecom Business) 
  บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ซีนิท โกลฟส์ 
 2563-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บจก. อีวีสมาร์ทแมเนจเม้นท์  
        2562-2563  ผู้ช่วยผู้จดัการ (การเงิน)  บริษัท หลกัทรัพย์เออีซ ีจํากดั (มหาชน)  
        2559-2562  ผู้ช่วยรองประธาน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ 
        2558-2559  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 
ในกจิการอื่น  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แหง่  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  ไมมี่ 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ไมมี่ 
ที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

 

 

 

ประวัตข้ิอมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 



 
 

 

 

 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนดไว้ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้น

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําในบริษัท

บริษัทยอ่ยหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนัยผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอ่ย 

 
 
 
 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
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ช่ือ – สกุล นายบันดาล อุดลนายบันดาล อุดล 

อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8 ปี (2556-ปัจจบุนั) 

จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน  2562-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ 
    2556-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บมจ.ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ 
    2548-2551  กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ 
    2534-ปัจจบุนั  กปัตนั บมจ.การบินไทย 

 

ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียในวาระ   ไมมี่ 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  ไมมี่ 

ประวัตขิองกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 25 . คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการ
จะเรียกประชมุเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็น
ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุ
ไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
ในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 26.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระ
การประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั 
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวละจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืนทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 26/1 การประชมุผู้ ถือหุ้นจะจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการกระชุมก็ได้  
หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะ
เข้าประชมุ 

 

ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 28.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุน (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจํานวน ผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการในท่ีประชมุ
หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 29.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

    (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
 

ข้อ 30. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการ 

ดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 



 
 

ข้อ 31. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
ใช้บงัคบักับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
แล้วแตก่รณี  ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

เน่ืองด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ถือปฏิบติัตอ่ไป ดงันี ้

 

1.   หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ได้กําหนดไว้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทน หรือ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดงันี ้

1. แบบ ก.เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดวาระตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
ทัง้นี ้แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วปรากฏตามเอกสารแนบ 9  ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ่งแบบ

ใดเทา่นัน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ
ท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทัง้หมดดังกล่าวได้ที่ www.twz.co.th และโปรดนํา
แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcodeปรากฏตามเอกสารที่จดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญนี ้มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เพ่ือ
ความสะดวกในการลงทะเบียน 
 

2.  วธีิมอบฉันทะ 
  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
  2.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ ยกเว้นผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้สามแบบ 
  2.2 มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ใน
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 
   สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายงับริษัท ได้ท่ีเลขานุการบริษัท บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

 

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียน 
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 8 



 
 

  ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อย
กว่าจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคสัโตเดียนท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

3. เอกสารที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม 
 บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลกัฐาน
ประกอบด้วย  

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้องทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

 นิตบุิคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วน 

- สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้พร้อมรับรองสําเนาโดยผู้แทน
นิติบคุคล ทัง้นีผู้้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล
(กรรรมการ) ครบถ้วนและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ 



 
 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

 หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
  ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของ
วนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 ณ สถานท่ีประชมุ ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 

 

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

- ในกรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชุม
อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

4) การลงคะแนนลบัอาจจะทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ 

 
 



 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

  
  กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น

โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบ ดงันี ้
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดวาระตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน หรือทา่นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดเพียง
คนใดคนหนึง่ เพ่ือเข้าร่วมประชมุดงักลา่วได้  

 

 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถสง่หนงัสือ
มอบฉันทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องมายงับริษัทภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ได้ท่ี
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 
 

โปรดศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่หัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 

เอกสารแนบ 9 



 
 

  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ......................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..............................หุ้น       และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง ดงันี ้
          หุ้นสามญั..........................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เทา่กบั............................................... เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายบนัดาล  อดุล  อาย ุ     54 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ  
           (......................................................................)    
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (......................................................................)    
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 



 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้
                หุ้นสามญั.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายบนัดาล  อดุล  อาย ุ     54 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

  วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 



 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 

    1.   นายพงชาญ สําเภาเงิน 

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 
 
 



 
 

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายภทัร ลาภานนัท์ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นายณฐัชยั เจริญขจรกลุ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2564 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 

   เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

(.......................................................................)   
 
    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (.......................................................................)   
หมายเหต ุ
 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 



 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัจนัทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 

                   ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (.....................................................................)  
  
 

     ลงช่ือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (......................................................................)   



 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สญัชาติ........................................ 
อยูบ้่านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.............................................................. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง ดงันี ้
                หุ้นสามญั.................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................................ เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์......................... 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายบนัดาล  อดุล  อาย ุ     54 ปี 
  ท่ีอยู ่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด 
คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ    หุ้นสามญั ................. หุ้น   และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด..................................หุ้น 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

  วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 

 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 



 
 

 วาระที่  2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2563 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 

    1.   นายพงชาญ สําเภาเงิน 

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 



 
 

    เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายภทัร ลาภานนัท์ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
2. นายณฐัชยั เจริญขจรกลุ 

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2564 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 

   เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

    ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                               (.......................................................................)   
 

    ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                        (.......................................................................)   
 
 
 
 
 



 
 

 
หมายเหต ุ
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้นผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้

ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด(มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัจนัทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 
บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 

วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

   เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

    เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (2)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

 
 

                   ลงช่ือ......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (.....................................................................)  
  
 

     ลงช่ือ.......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (......................................................................)   



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
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การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจาํปี 2563 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและ
รายงานประจําปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 
สาํหรับระบบiOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2.  สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code 
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบนให้กดท่ีข้อความนัน้เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

 
หมายเหต:ุ  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification)บนมือถือผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลเิคชัน่ (Application) อ่ืนๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
สาํหรับระบบ Android 
 

1.  เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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ตามท่ีบริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564  ในวนั
จนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดความเส่ียงในการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.   ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 

1.1. เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้น
ในวนัประชมุซึง่มิอาจคาดเดาได้ และเพ่ือสขุอนามยัของตวัทา่นเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น
เพ่ือพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  โดยสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 
โดยจัดส่งมาที่ 

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

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

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ตามหนงัสือเชิญประชมุท่ีบริษัทฯ จะจดัสง่ให้  

  
 1.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะส่งคาํถามล่วงหน้า สามารถกระทําได้ผา่นช่องทางดงันี ้

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

 

มาตรการและแนวทางปฏบัิตตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจาํปี 2564  

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

      ผู้ ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด 
โดยการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นมิอาจยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีท่ีท่านกระทําการฝ่าฝืน
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการเดินทางมาเข้าร่วมประชมุ 

  

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

 

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

 

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

นี ้เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ร่วมประชุมทุกราย (ขออนญุาตให้ท่านมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระ ของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเร่ือง เอกสารและอากร
สแตมป์ให้แก่ทา่น) 

 

2.3  บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ โดยไม่อนุญาตให้
ผู้ ติดตามเข้ามายงัสถานท่ีประชมุ 

 

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

ทัง้นี ้เพ่ือลดความแออดัในสถานท่ีประชมุ 
 

2.5 สําหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองให้เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน เตรียมและสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือความปลอดภยัของทา่นและบคุคลข้างเคียง  

 นอกจากนี  ้ ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ผ่านคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว
จะได้รับการติดสต๊ิกเกอร์แทนสญัลกัษณ์ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะติดสต๊ิกเกอร์ดงักลา่วไว้ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ 

 
 
 



 
 

 
 

2.6 บริษัทจะจดัท่ีนัง่ในห้องประชมุโดยมีระยะหา่งระหว่างเก้าอีอ้ย่างน้อย 1 เมตร ทําให้สามารถรองรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะได้ประมาณ 40 ท่ีนัง่ โดยจะให้สิทธิผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมาลงทะเบียนก่อน เม่ือท่ีนัง่
เต็มแล้วท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชมุได้ จึงขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
ด้วยตนเองในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชมุ 

 

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

2.8 บริษัทจะ งดให้บริการอาหาร ของว่าง และเคร่ืองดื่มชา กาแฟ และขอความร่วมมือ 

งดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพืน้ที่จัดการประชุมโดยเดด็ขาด ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียง
จากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส 

 
ทัง้นี ้หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองช่ือและอาการสําคญัของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 ให้มี

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

 

**  กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ** 
 

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

  ผู้ถือหุ้น            ผู้รับมอบฉันทะ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านเดนิทางหรืออยู่อาศัยในพืน้ที่ที่มีการระบาดต่อเน่ืองของโรค COVID-19 

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

  

2. ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิหรือ ชาวต่างชาต ิ

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

  

3. มีประวัตใิกล้ชนิหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19   

4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดนิทางกลับมาจากพืน้ที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19   

5. ท่านมีอาการดังต่อไปนี ้หรือไม่ 

- มีไข้   
- ไอ   
- มีนํา้มกู   

- เจ็บคอ   

- หายใจลําบาก หอบเหน่ือย   

- ปวดเม่ือย บริเวณเนือ้ตวั   

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

 
** ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมนิ ** 

เอกสารแนบ 12 

 

แบบสอบถามสาํหรับคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 


