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เลขท่ี TWZAGM 01/2565 
 

วันท่ี  21 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
เอกสารท่ีแนบส่งมาด้วย  
 

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
2. รายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2565 
4. ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect  
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. 
9. ข้ันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
10. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2564 (One Report) 

และหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
11. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกําหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 9789 แฟกซ์. 0 2275 9798 
TWZ CORPORATION PLC.269 Ratchadapisek Rd., Ratchadapisek, Din Daeng, Bangkok 10400Tel. (+66) 2275 9789 Fax.  (+66) 2275 9798 
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วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 10.00 น. โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมและจัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3      รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงเกิดข้ึน

ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2564 (One Report) ซึ่งจัดทําขึ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564 ซ่ึงบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านในรอบปี 2564 (One Report) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code 

 

 การลงมติ:  วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน ประจําปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 34 ซ่ึงกําหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําปีของ
บริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําปี สิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ               
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ประจําปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 
2564 ท่ีผ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
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 ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท  

รายละเอียด 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 5,891.05 5,180.20 
หนี้สินรวม 2,062.21 2,371.08 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,828.84 2,809.12 
รายได้รวม 3,272.54 3,214.06 
กําไรสุทธิ 26.88 5.10 
กําไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท) 0.0020 0.0005 

 

 โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจําปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ        
ในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 
กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของ
กําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความม่ันคงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ           
ผลการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกท้ังเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบ
เป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญ         
ท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 เพ่ือให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกท้ังบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน
เพ่ิมข้ึนด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย      
ในอัตราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 1,344,029 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 

 

 การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนด 

ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท 
 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 กําหนดให้บริษัท

ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลา
อย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก          
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 เป็นปีท่ี 5 โดยได้ประเมินจากความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
1.)  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ    
2.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ  
3.) นางสาวนงลักษณ ์พัฒนบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ  
4.)  นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ  
5.)  นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ  
6.)  นายวรพล วิริยะกุลพงศ์                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ 
7.) นายพจน์ อัศวสันติชยั  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 
8.) นายวิเชียร ปรุงพาณิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ  
9.)  นางสาวกชมน ซุ่นห้วน                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ 
10.) นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428  
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 
1,634,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 และกําหนดให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีตามท่ีเสนอดังต่อไปน้ี 
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 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดค่าสอบบัญชี 
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,634,000 1,634,000 1,634,000 
 
 

 

นอกจากน้ี เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัดเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 12 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด, บริษัท ทีแซด เทรดด้ิง จํากัด, บริษัท 
เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด, บริษัท ถัง 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จํากัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท 
อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด, บริษัท ซีนิท โกลฟล์ จํากัด, บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท สยามเมดิคอล  
แคนนาบิส จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าแบบสอบถามของบริษัทร่วม รวมกันในวงเงิน
ประมาณ 2,810,000 บาท  

 ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม 
ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” 
 

สําหรับในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีสิบเจ็ด มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)   นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 3.)   นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา
เกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้า
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่  

 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)   นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 3.)   นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท้ัง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จํานวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระ
ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม
ข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 
และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทท้ังระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจและ
รักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 

 รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ      
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

 การลงมติ :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้อย่างไรก็ดี 
เพ่ือความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือนัดประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ 

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (Record Date) 
ในวันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะข้ึนเคร่ืองหมาย XM ในวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสําหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่2/2564 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น. 

ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
เลขที่ 269 อาคาร TWZ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 2 /2564 ในวันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน  2564 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
23,626 ราย คิดเป็น 14,893,427,941 หุ้น 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายพุทธชาติ   รังคสิริ ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  

 3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ กรรมการ 
 4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ กรรมการ 
 5.  นายภัทร  ลาภานันทร์ กรรมการ 
 6. นายณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการ 
 7. นายพงชาญ สําเภาเงิน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9.  นายมนตรี   ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
    
กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 
 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนลินี  ประทับศร ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  และเลขานุการบริษัท 

2. นายสกล  ปวิตรานนท์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
3. นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
   และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายขาย  
4. นางสาว พรพรรณ รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

    และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 

  1. นายระพงษ์สิทธ์ิ  เผ่าภูรี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
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เอกสารแนบ 1 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
 

พิธีกรกล่าวชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เร่ิมมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีจะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างย่ิง บริษัท ฯ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจําเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือ 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และ
บริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ 

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ท้ังนี้ในการดําเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าว
หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ ในการ
ลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสําหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 
1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถ
กดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 
* หากทําการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลับบัญชี” 
เพ่ือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ 

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
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5. ผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

การซักถามในห้องประชุม 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทําการถามคําถามได้ โดยการกดปุ่ม 
“การส่งคําถาม/Question” เลือกวาระ ท่ีต้องการถามแล้วทําการพิมพ์ถามคาํถามลงไป แล้วทําการ กดท่ีสัญลักษณ์ ส่งคําถาม 
หรือสอบถามคําถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทําการถามคําถามด้วยเสียง เม่ือถามคําถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทําการ กดปุ่ม “ส่งคําถาม /Send Question” 

3. ในกรณีท่ีมีคําถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่ีมาด้วยตนเอง 60 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น
2,110,065,064 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,861,797,718 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ท้ังสิ้น 114 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,971,862,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3829 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด (ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีทั้งหมด 23,626 ราย รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น  14,893,427,941 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ 
คุณนลินี  ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 
 
วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ซ่ึงบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและจัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
ท่ีคัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม1 ชั้น1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,472,388,346  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.9971 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน             127,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0028 
 งดออกเสียง  จํานวน       504,326,436  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 
วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)  ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.10 บาท 

 

เลขานุการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะถึงวันครบกําหนดชําระในวันที่ 24 มกราคม 2565 
รวมถึงมีแผนในการลงทุนเพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต ซ่ึงเป็นการกระจายความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้องเตรียมเงินทุน โดยการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหม่ืน         
ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
ซ่ึงเป็นราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้ โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
496,447,598.10 บาท ซ่ึงบริษัทจะใช้ในการชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดครบชําระในวันท่ี 24 มกราคม 2565 
จํานวนไม่เกิน 420,000,000.00 บาท และส่วนที่เหลืออีกจํานวน ไม่เกิน 76,447,598.10 บาทเพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ในอนาคต รวมถึงเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน(การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์
เพ่ือลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆอ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนท่ีดีและเป็นประโยชน์
กับบริษัทแลผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและ
จําหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป) โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณี
ท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซ้ือในการจัดสรรคร้ังแรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิและชําระราคาค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ท้ังนี้การ
จัดสรรหุ้นท่ีมีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
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1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่า หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วนตามจํานวน 
ท่ีแสดงความจํานงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิท้ังหมดทุกราย 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจอง

ซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลือ ผลลัพธ์จากการ
คํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระ
ราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรร
หุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซ่ึงยังได้รับการ
จัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยนํา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วย
จํานวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี
ผู้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง 

 อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ี
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซ้ือและชําระราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่า
ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering 
นี้ส่งผลให้ผู้จองซ้ือรายใดถือหุ้นถึง หรือข้ามจุดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ให้วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering (Record Date) คือ 26 ตุลาคม 
2564 และกําหนดให้วันจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ คือวันท่ี 13 – 20ธันวาคม 2564 
รวมท้ังสิ้น 6 วันทําการ อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและ
ข้ึนอยู่กับการได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการออก
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และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน Right Offering ซ่ึงรวมไปถึง 
1.1) จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
1.2) วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 

ในการเสนอขายหุ้น (Record Date) 
1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Right 

Offering) (กล่าวคืออัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่) 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุน (Right Offering) 
1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นท่ีมีการจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซ้ือและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

Right Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการข้างต้น 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารและ
สัญญาต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวข้อง รวมท้ังดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 

3) การลงนามรับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ คําขออนุญาตและขอผ่อนผัน 
รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 
รวมท้ังการจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสาร
และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องการจดทะเบียน
หุ้นสามัญท่ีออกใหม่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆอันจําเป็นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น 

4) การแต่งต้ังและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆข้างต้น 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ 
มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการ
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้น   
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย
ข้อยกเว้นท่ีมีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

 



  

14 
 

เอกสารแนบ 1 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น ท่ีราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่
โดยหากมีการจองเต็มจํานวน บริษัทจะได้รับเงินท้ังสิ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 496,447,598.10 บาท เพ่ือใช้
ชําระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะถึงกําหนดชําระ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจอ่ืนๆในอนาคตและ
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :    อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น   
   โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,399,352,546  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    88.3964 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           9,277,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1864 
 งดออกเสียง  จํานวน       568,212,236  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          11.4171           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน

4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการจองซ้ือ 
 

เลขานุการบริษัท บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6)”) จํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น และมีระยะเวลา
การใช้สิทธิ 2 ปี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) เหลือจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวท้ิงท้ังจํานวน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจ
ในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ 
การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ 
ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) ได้ทุกประการ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ จัดทําหรือส่งมอบซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6)และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่6 (TWZ-W6) 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวน              
ไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอํานาจท่ีเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :    อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) จํานวนไม่เกิน
4,964,475,981 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
การจองซ้ือ  

   โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,430,470,680  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.0217 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           8,436,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1695 
 งดออกเสียง  จํานวน        537,935,202  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          10.8087           
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับ

การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
 

เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจ
ในอนาคตท่ีบริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
ปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทซ่ึงแบ่งเป็นจํานวนเงินสําหรับ (1) ธุรกิจ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ (2) ธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพร
อ่ืนๆ จํานวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท  รวมถึงเพ่ือชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินท่ีมีภาระผูกพันอ่ืน ๆ 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาทและเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
เงินทุนสํารองสําหรับธุรกิจในอนาคต จํานวนเงินไม่เกิน 80.00 ล้านบาท และสํารองใช้ชําระคืนหุ้นกู้ กรณีเงิน 
ท่ีได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่เพียงพอ  

บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพหากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดท้ิง ทุกกรณีรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 
บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ท่ีถือหุ้นตํ่ากว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ 
(แต่สามารถจองซ้ือเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซ้ือหุ้นกู้แปลง
สภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ก็ได้ 
โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพ
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เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือและชําระ
เงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

(1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิท้ังหมดรวมกัน 
ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีซ้ือเกินสิทธิ  

(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจํานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ
ท้ังหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม
รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทําการขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้
บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายท่ีไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นท่ีมีอยู่
ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) ท้ังน้ีการให้สิทธิดังกล่าว
ของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน 
โดยมีต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กําหนดไว้
ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะ
ไม่เกิดข้ึน เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท้ังจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวน
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกําไร ดังนี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.97 
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ร้อยละ 9.97 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิคร้ังท่ี 6 
และคร้ังท่ี 7 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเก่ียวกับ Dilution Effect ได้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 และ 
4 ตามลําดับ 
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โดยเม่ือเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ีมีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัทฯ และจะได้รับ
ดอกเบี้ยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเม่ือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้
ตามสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ ทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต 

ท้ังนี้ ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
มอบหมาย มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดหรือดําเนินการใด ๆ 
อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ทุกประการที่เห็นสมควร และภายใต้
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ วันที่ออกหุ้นกู ้แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้น
สามัญเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยการคํานวณและวิธีการชําระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน 
ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือการกําหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ ต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งต้ังท่ีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อให้ข้อมูล และย่ืนเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใด
ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามสลักหลัง และรับรองในเอกสาร สัญญา คําขออนุญาต คําขอ
ผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อการย่ืน การแก้ไข การเพ่ิมเติม การลงนาม
ในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขายและเอกสารต่าง ๆ 
ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพฯ การนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ 

(4) มอบอํานาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วงเพื่อกระทําการและดําเนินการที่กําหนดไว้ข้างต้น
ในนามของบริษัทและ 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพ่ือให้การดําเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นจนสําเร็จลุล่วง 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ี
มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย หรือคิดเป็น
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายไม่เกิน 330,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดําเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนํามาซ่ึงรายได้ ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผล
ให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวดีข้ึน อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีมติ
มอบอํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพคร้ังนี้ ถือเป็น
การวางรากฐานและเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ท้ังโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และสัดส่วน
หนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และทําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนในบริษัทฯ เพ่ิมในราคา
เหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม :  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร          

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 330,000,000 บาท 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,374,901,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    87.9051 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           7,276,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1462 
 งดออกเสียง  จํานวน       594,664,602    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         11.9486           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 7 (TWZ-W7) 
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 7 (TWZ-W7)”) ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 ราคาหน่วยละ 0 บาท จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย 
โดยมีสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) รวมถึงรายละเอียด
ท่ีสําคัญปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ท้ังนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมาย 
เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบเขต
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ท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7) รวมทั้งมี
อํานาจดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 
(TWZ-W7) ได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อจัดทําลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ
ซ่ึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็น หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) และ
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7 (TWZ-W7)เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) 
จํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่รวมท้ังมีมติอนุมัติมอบอํานาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :  อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จํานวน
ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย   เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,445,963,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.3330 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน               71,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0014 
 งดออกเสียง  จํานวน       530,807,402   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         10.6655           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,976,842,282 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
 

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายซ่ึงคงเหลือจาก
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าว 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 14,893,427,941 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายซึ่งคงเหลือจากการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 จํานวน 
1,617,720,809 หุ้น 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,651,114,875.00บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 16,511,148,750 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น
14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม :  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 161,772,080.90 บาท 
  โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     4,434,785,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.1052 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน         11,255,800  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.2261 
 งดออกเสียง  จํานวน       530,979,702    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         10.6686           
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,489,342,794.10  บาท 

  แบ่งออกเป็น  14,893,427,941  หุ้น  

 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10  บาท 

โดยแยกออกเป็น: 

 หุ้นสามัญ 14,893,427,941  หุ้น  
 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น” 

  

ท้ังนี้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,438,888,480  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    89.1876 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน           7,332,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1473 
 งดออกเสียง  จํานวน        530,800,602  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          10.6650           
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

                  รวม          4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,487,895,196.20 บาท 
 

เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนออกใหม่ โดยการออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 
(TWZ-W6) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุน
จดทะ เบี ยนของบ ริ ษัทฯ  อี ก จํ านวน  1,487,895,196.20 บาท  จากทุ นจดทะ เบี ยน เ ดิ มจํ านวน 
1,489,342,794.10บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น29,772,379,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

ประธานฯ   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท   
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,487,895,196.20 บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,281,030,080  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     86.0159 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน       101,326,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           2.0358 
 งดออกเสียง  จํานวน       594,664,602    เสียง  คิดเป็นร้อยละ         11.9482 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
                  รวม           4,977,021,382 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดําเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติม
ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน  2,977,237,990.30 บาท  

แบ่งออกเป็น   29,772,379,903 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.10   บาท   
โดยแยกออกเป็น: 

หุ้นสามัญ   29,772,379,903 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ   -   หุ้น” 

 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่า ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้บุคคล        
ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,367,859,363  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     87.5522 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน             198,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0039 
 งดออกเสียง  จํานวน       620,800,602   เสียง  คิดเป็นร้อยละ          12.4437 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
                  รวม           4,988,858,865 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000  

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น 
 

เลขานุการบริษัทฯ สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซ่ึงมีการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจํานวน 1,487,895,196.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,489,342,794.10 บาท แบ่งออกเป็น 
2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็น 29,772,379,903 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 
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เอกสารแนบ 1 

บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่ เกิน
14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์) เพ่ือรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 
โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1หุ้นสามัญ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย  

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 1,650,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
จํานวนไม่เกิน 330,000 หน่วย โดยกําหนดราคาหน้าต๋ัว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 
มูลค่าท่ีเสนอขายรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท 

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 10,000 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 
3,300,000,000 หน่วย 

 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวนหุ้นท้ังสิ้นไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือ 1) รองรับการ
ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ(Right Offering) 2) รองรับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6 (TWZ-W6) 3) รองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 4) รองรับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 (TWZ-W7) โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 14,878,951,962 หุ้น 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     4,362,986,863  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9067 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          4,071,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0932 
 งดออกเสียง  จํานวน       620,800,602  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 บัตรเสีย  จาํนวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
                  รวม           4,987,858,865 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
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เอกสารแนบ 2 

 
 

 
 

รายงานประจําปี รายงานประจําปี 25256644  
((OOnnee  RReeppoorrtt))  
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เอกสารแนบ 3 

 
 
 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท 
 

 ตามมติผู้ถือหุ้นท่ีได้แต่งต้ังให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจําปี 
2564 โดยได้กําหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 2,630,000 บาท 
บัดนี้ ได้ดําเนินการมาครบวาระแล้ว จงึจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจําปี 2565 เป็นปีท่ี 5 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว อีกท้ังสํานัก
งานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับปี 2565 เป็นปีท่ี 5 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ 
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2565   
โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1.)  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ    
2.) นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ  
3.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ  
4.)  นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ  
5.)  นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ  
6.)  นายวรพล วิริยะกุลพงศ์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ 
7.) นายพจน์ อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 
8.) นายวิเชียร ปรุงพาณิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ  
9.)  นางสาวกชมน ซุ่นห้วน          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ 
10.) นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 
 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงข้างต้นและ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท 
ซ่ึงไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท กรินทร์ จํากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ 

 

                                                                                      คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแตง่ต้ังผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี 
ประจําปี 2565 
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ช่ือ – สกลุ นายพุทธชาติ รังคสิรินายพุทธชาติ รังคสิร ิ

อายุ 56 ป ี

ตําแหน่ง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 17 ปี (พ.ศ.2548-ปัจุบัน) 

จํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.79 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตร ีพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์ทํางาน 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ปยิะชาติ 

 2559-2562 กรรมการ บจก.เกยีร์ คอร์ปอเรช่ัน 

 2559-2561 กรรมการ บจก.มาสเทค ทูล แอนด ์เซอร์วิส 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
ในกิจการอ่ืน  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่ม ี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบรษัิท  10/10   ครั้ง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  2/2   ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  2/2   ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1   ครั้ง 
  
ประวัติการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่ม ี
ท่ีผ่านมา 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -  เป็นน้องชาย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ  กรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อมีเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
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ชื่อ – สกุล นายบันดาล  อุดลนายบันดาล  อุดล  

อายุ 55 ป ี

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 9 ปี (2556-ปัจจุบนั) 

จํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเครื่องกล)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลักสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2005 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทํางาน  2562-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2556-ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2548-2551 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
    2534-ปัจจุบัน กัปตัน บมจ.การบนิไทย 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่ม ี
ในกิจการอ่ืน  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่ม ี  
  กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบรษัิท  10/10 ครั้ง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564  2/2 ครั้ง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  2/2 ครั้ง 
  ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1 ครั้ง 

ประวัติการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่ม ี
ท่ีผ่านมา 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่ม ี
ระหว่างกรรมการ  
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
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ชื่อ – สกุล นายมนตรี นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ไกรเลิศศิลป ์

อายุ 59 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปทีี่เป็นกรรมการบริษัท 8 เดือน (13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน) 

จํานวนและสัดสว่นการถือหุน้ในบริษัท ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางาน  
 13 ส.ค. 2564 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  
  2556 –2560 ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณ์ยูเน่ียนไทยฮอนด้า 
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 2555 - 2563 ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี (TA) 
 2550 - 2556 กรรมการตรวจสอบภายใน สหกรณยู์เน่ียนไทยฮอนด้า 

การดํารงตําแหนง่เปน็กรรมการ/ผู้บริหาร  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
ในกิจการอื่น   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
  กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่มี 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  คณะกรรมการบริษัท  2/10 คร้ัง 
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  0/2 คร้ัง 
  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564  0/2    คร้ัง 

  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  1/1 ครั้ง 
ประวัตกิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ี ไม่มี 
ที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ 
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กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนกําหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําในบริษัท

บริษัทย่อยหรอืผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะ
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ท่ีมีนัยผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
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ช่ือ – สกลุ นายพงชาญ สําเภาเงิน 
อายุ 63 ป ี
ตําแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 2 ปี (2563-ปัจจุบนั) 
จํานวนและสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด   -   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)  

    สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ ไม่ม ี
ประสบการณ์ทํางาน 14 พ.ค. 2565 – ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
 2564-13 พ.ค. 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน 
 2562 -2562  รักษาการแทนกรรมการผูจ้ัดการ  
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2560-2562  รองกรรมการผูจ้ัดการ (รบัผิดชอบเป้าหมายสินเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2559-2560  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (วิเคราะห์สนิเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2556-2559  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (กํากับดแูล สายงานสาขา 3) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2554-2556  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ (กํากับดแูล ฝ่ายสินเช่ือ) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 2553-2553  ผู้อํานวยการอาวุโส (ฝ่ายสินเช่ือ 2) 
   ธนาคารวัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ประวัติการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระ   ไม่ม ี
 
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปจัจบุัน 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  ไม่เป็น 
2. เป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)   ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิท่ีมีนัยสาํคัญ อันอาจมผีลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอสิระ  ไม่ม ี

ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
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หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 25 . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45)วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจํานวนผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ข้อ 28 ผู ้ถือหุ้นตามวรรคสี ่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 26.   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวละจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
3 วันก่อนวันประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืน
ท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ 26/1  การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 27.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการกระชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อบังคบัของบริษัททีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
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ข้อ 28.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจํานวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการในท่ีประชุมหรือ  มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซ่ึงได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วน

ท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

  (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 30. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการ 
ดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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ข้อ 31. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มา
หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี  ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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ข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

Terms and Conditions for Meeting Attendance via Inventech Connect 

 

ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผ่านระบบ
Inventech Connect ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านข้อกําหนดเพื่อทําความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกําหนดฉบับนี้ ดังนี้ 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคําร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 
Filing of request for meeting registration and attendance via Inventech Connect 

1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องย่ืนแบบคําร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech 
Connectโดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กําหนด และแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบ
ฉันทะให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ในการน้ี บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
สําหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีปรากฏชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 
2565 (Record Date) ตามที่บริษัทกาํหนด 

1.2 ในการย่ืนแบบคําร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และ
รับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใดๆ ท่ีทําให้สงสัย
ว่าข้อมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจดําเนินการใดๆ รวมถึงการปฏิเสธคําร้อง การระงับสิทธิ 
ในการเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุมต้ังแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ในระหว่างเวลา 
8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทําการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect 

 2.1 ภายหลังจากท่ีได้ดําเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยย่ืนแบบคําร้อง และแบบคําร้องได้รับการอนุมัติจาก 
บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลท่ีผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบ
ฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในข้ันตอนการย่ืนแบบคําร้องตามข้อ 1.1 ท้ังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงท่านมีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
และไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ท่ีได้รับจากบริษัทให้บุคคลอ่ืนทราบ  

2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะโดยชื่อผู้ใช้งาน
(Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใช้เพ่ือเข้าสู่ระบบ (log-in) Inventech Connectเพ่ือเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จาก
อุปกรณ์เพียง1 เคร่ืองเท่านั้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือ
เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ท้ังนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือเนื่องมาจากการท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมิได้
ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ 
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2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connectผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสําหรับทุกวาระ หรือจะลงมติ
ในวาระท่ีกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุม
ดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนท่ีจะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากการประชุม(log-out) ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์
ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนํามานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม 
การออกจากการประชุม(log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม
หรือลงมติในวาระต่อไป 

2.4 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใดผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
สามารถกดปุ่มไมโครโฟนที่อยู่บนหน้าจอเพื่อถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะ
(เป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ)ตามด้วยคําถามและ/หรือความคิดเห็นท้ังนี้ คําถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคําถามท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้
นําเสนอในตอนท้ายของการประชุมโดยในการตอบคําถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะชี้แจงเฉพาะ
คําถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น 

2.5 ในกรณีท่ีมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามคําถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมด้วยภาพและเสียง ผู้ถือหุ้น/
ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพ่ือประโยชน์ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดทําข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องได้ท้ังนี้ เพื่อให้การประชุมดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความ
คิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที และบริษัทสงวนสิทธิในการจํากัดจํานวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซ่ึงจะถามและ/หรือแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสมนอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคําถาม
หรือแสดงความคิดเห็นหากการถามคําถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก 
หม่ินประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ
เดือดร้อนราํคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอ่ืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั้นในการเข้าร่วม
ประชุม และนําผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 Personal data 

3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพ่ือการตรวจสอบสิทธิ 
การยืนยันตัวตนการเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทํารายงานการประชุมรวมถึงเก็บรวบรวม 
ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย 
โดย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพ่ือเข้าใจถึงวิธีการท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ท่ี www.twz.co.th ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน ผู้ถือหุ้นและ
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ผู้รับมอบฉันทะมีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย 

3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดท้ังนี้ไม่เกิน 10 ปีและบริษัทจะลบ/ทําลายข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว 

4. ข้อกําหนดอื่น ๆ 

4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทโดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทําการ
บันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหาภาพและ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ท่ีกระทําการดังกล่าว 

4.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีบริษัทกําหนดสําหรับการประชุมซ่ึงอาจเป็น
เหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องดําเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องร้องดําเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้น/
ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ดําเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทท้ังจํานวน 

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซ่ึงไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดฉบับนี้เข้าร่วม
การประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการตาม
ข้อกําหนดฉบับนี้ หรือตามคําวินิจฉัยของประธานในท่ีประชุม 

4.4 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรับทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมข้ึนอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 
การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือ
ดําเนินการใดๆ เพ่ือให้บริษัทรับผิดชอบ 
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หนังสือมอบฉันทะ 

  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดวาระต่างๆ ท่ีต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน 
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดเพียงคนใดคนหนึ่ง 
เพ่ือเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้  

 

 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือ
มอบฉันทะท่ีลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมายังบริษัทภายในวันท่ี 7 เมษายน 2565 ได้ท่ีเลขานุการ
บริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 
 

ท้ังนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานท่ีต้องแสดง
และส่งมอบให้แก่บริษัท รวมทั้งวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 7 และเอกสารแนบ 9 

เอกสารแนบ 8 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาติ......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณย์ี................................. 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้ 
                    หุ้นสามัญ..........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.................................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ป ี
 อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................... 

 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายพงชาญ สําเภาเงิน อายุ      63 ปี 
  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ  
          (......................................................................)    
 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
         (......................................................................)    
หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณย์ี................................. 

 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้ 
                    หุ้นสามัญ..........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.................................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ป ี
 อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายพงชาญ สําเภาเงิน อายุ      63 ปี 
  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
  วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระท่ี 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2564 สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 

    เห็นด้วยกับการแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด 
 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

    เห็นด้วยกับการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
2. นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. นายมนตรี ไกรเลิศศิลป ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ 

(.......................................................................)   
 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 (.......................................................................)   
หมายเหตุ 
 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 

 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2563 และกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

     ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (......................................................................)   
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
 
 

 เขียนท่ี.......................................................... 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.......... 
 

(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................สัญชาติ........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณย์ี................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.............................................................. 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม..............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้ 
                    หุ้นสามัญ..........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.................................เสียง 

 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 นาย/นาง/ นางสาว...........................................................................................อายุ..........................ป ี
 อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน........................................ตําบล/แขวง............................ 
 อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณย์ี......................... 

 

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 

 นายพงชาญ สําเภาเงิน อายุ      63 ปี 
  ท่ีอยู่  เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร ์ที ่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น .  โดยจัดประชุมผ่านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2563 และกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  

 มอบฉันทะบางส่วนคือ    หุ้นสามัญ ................. หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด..................................หุ้น 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

  วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

 

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท 
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 วาระท่ี  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 3    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2564 สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 

    เห็นด้วยกับการแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด 
 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

    เห็นด้วยกับการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
2. นายบันดาล อุดล                  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. นายมนตรี ไกรเลิศศิลป ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                     (.......................................................................)   
 
    ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                    (.......................................................................)   
 
 
หมายเหตุ 
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ัง
ให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย 
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
 

วาระท่ี.....................เร่ือง........................................................................................................................................... 
 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี....................เร่ือง............................................................................................................................................ 
 (1)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (2)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 

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

     ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (......................................................................)   
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/TWZ081245R 

กรอกข้อมูลสําหรับยื่นแบบคําร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคําร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัตผิ่านอีเมลและนําส่งลิงก ์
สําหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคําร้อง 
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

*ข้ันตอนนี้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแกไ้ขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัต ิ ผ่านการอนุมัต ิ

ดําเนินการ
ก่อนวัน
ประชุม 

ดําเนินการ 
ณ วัน
ประชุม 

หมายเหต ุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้มากกว่า 1 คน 
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี"โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม"ออกจากการประชุม"ซึ่งระบบจะนาํคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชมุสําหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา 
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา) 
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได ้
 - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัตกิาร iOS หรือ Android 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนํา) หรือ Safari** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจําปี 2564 (One Report) และหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจําปี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
สําหรับระบบiOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2.  สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ข้ึนมาด้านบนให้กดท่ีข้อความนัน้เพ่ือดูข้อมูลประกอบการประชุม 

 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification)บนมือถือผู้ถือหุ้นสามารถสแกนQR Code จากแอปพลิเคชั่น

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

1.  เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ข้ันตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
→เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) →เลือก QR Code →สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดูข้อมูลประกอบการประชุม 
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แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
สําหรบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลและได้จัดทําแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
และการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้  
 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (หากมี) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึก 
วีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจําเป็นสําหรับการคัดกรองโรคของบุคคลท่ีมาเข้าร่วมการประชุม)   

 

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ 
อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่จําเป็นต่อการ ประชุมผู้ถือหุ้น
ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนําส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิด ข้อความอ่อนไหวดังกล่าวบริษัท 
สงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีได้รับ โดยไม่ถือเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน  
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สําเนาบัตรหรือสําเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลท่ีท่านย่ืน ประกอบการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 

2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ท่ีบริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ในฐานะนาย ทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท 

3. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณ
การประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก 
หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพ่ือขอให้ 
ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ 

 

การประมวลผลข้อมูล 
 

เม่ือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัท จะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจัดเก็บในหรือ ต่างประเทศ 

(Shared drive/Cloud) เพ่ือการดําเนินการท่ีจําเป็นสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง กิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมเพ่ือเรียกประชุม รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับ คะแนนเสียง 

จ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณีมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมคร้ังนั้น) ดําเนินการ ตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้น
พึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น (หากมี) ติดต่อและจัดส่งเอกสารให้แก่ ผู้ถือหุ้น รวมถึงดําเนิน
กิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้น 
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3. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือประมวลผลเก่ียวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง รวมถึงเป็น 
ข้อมูลสํารองในการตรวจสอบกรณีจําเป็น และเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ให้บริการถ่ายทอดการประชุมใน รูปแบบ 
Live Broadcast เพ่ือจัดทําระบบท่ีเกี่ยวข้องและถ่ายทอดภาพการประชุม (หากมี) เปิดเผยไปยัง ผู้ให้บริการ 
(Organizer) ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ท่ีจัดให้กับผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและ จําเป็น และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะเท่าท่ีจําเป็น) ของบุคคลท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคติดต่อ
อันตราย (หากพบ) ไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ี กฎหมาย
กําหนด 

 

สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีสอบถามในระหว่างการประชุม อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการ
ประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท และถูกจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล  
 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการกําหนดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 

การเรียกประชุม การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจําปี (กรณี 
มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในการประชุมครั้งนั้น) การดําเนินการตามสิทธิอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ ถือหุ้น 
(หากมี) รวมถึงการติดต่อและจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น เช่น 56-1 One Report รายงานทางการเงิน เป็นต้น  

 

ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในฐานะบริษัทจดทะเบียน 

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หรือในฐานะอ่ืน โดยหมายความรวมถึงหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอ่ืนๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และประกาศ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายโดยสมเหตุสมผล
และไม่เกินขอบเขตท่ีเจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ 
เช่น การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือ CCTV เพ่ือบันทึกข้อมูลท่ีจําเป็นใช้ทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ 
และ รักษาความปลอดภัย หรือการจัดกิจกรรมของบริษัท สําหรับผู้ถือหุ้น 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ณ สํานักงานของบริษัท หรือสถานท่ี 

จัดเก็บเอกสารท่ีบริษัท เช่าใช้พ้ืนท่ี หรือสถานท่ีจัดเก็บเอกสารของบริษัทผู้รับจ้างท่ีบริษัท ว่าจ้างให้จัดเก็บเอกสารสําคัญ และ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เพ่ืออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันท่ีบริษัท ได้รับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท จะทําลายข้อมูลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ความยินยอมไว้ 

ท้ังนี้ การเพิกถอนย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับ 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยย่ืนคําร้องต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท โดยบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้อง ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง
ดังกล่าว บริษัท อาจปฏิเสธสิทธิของ เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไว้  
 

การทบทวนและเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท อาจปรับปรุงแนวปฏิบัตินี้เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท 

โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง  
 
ช่องทางการติดต่อ  
ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 02-275-9789 
อีเมล์ : secretary@twz.co.th 


