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บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

_______________________ 

 วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566  
 
เร่ือง แจง้มติของการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการงดจ่ายปันผล 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ให้ทราบถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 1/2566 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 10.30 น. มีมติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
 
1. ให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.โดยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะถ่ายสดจาก ห้องประชุม ส านกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2566โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของกิจการประจ าปี 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ด าเนินงานของกิจการประจ าปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

ส าหรับปี 2565 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตและผา่นการพิจารณาของของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2565 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายปันผล 

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร 
ประจ าปี 2565 จ านวน 1,925,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษทัมีก าไรสะสมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน  
2,675,000  บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียน และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2566 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
1. พลโทปริญญา ฉายดิลก             กรรมการ 
2. นางภทัรา สู่พานิช   กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2566 ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม / คร้ัง 

(บาท) 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
ประธานกรรมการบริษทั  15,000  25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000  
กรรมการบริษทั 10,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000  
กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000  

โดยก าหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 รวมทั้งส้ินอยู่ในวงเงิน 
1,215,000 บาท 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ของบริษทั 
ดงัน้ี 

 1) นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470 หรือ 
 2) นายพงทวี  รัตนะโกเศศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 หรือ 
 3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266  
 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกูข้องบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

วตัถุประสงค ์
เพื่อใชข้ยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู ้และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู ้

หุ้นกูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผูค้  ้า
ประกัน มีหรือไม่มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับ 
ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละคราวและปัจจยัอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 

วงเงินหุน้กู ้
วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยหุ้นกูท่ี้บริษทัออกและจ าหน่ายแลว้ แต่ยงัไม่ได้
รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

อตัราดอกเบ้ีย 

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีอยู่ภายใต้
บังคบัของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคราว 

การช าระคืนเงินตน้ ทยอยช าระคืนเงินตน้ หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบสัญญา 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ไถ่ถอนหุ้นกูค้นื
ก่อน ครบก าหนด 

ผูถื้อหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนด (Call option) 
และ/หรือบริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูค้ืนก่อนครบก าหนด รวมถึง 
การซ้ือหุ้นกูค้ืนดงักล่าว ทั้งน้ีให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ออกใน
คราวนั้นๆ 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกูเ้พื่อทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนในลกัษณะ
หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กบันกัลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนใน
วงจ ากดั  และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และ
กฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 

อ านาจในการ
ก าหนดเง่ือนไข 

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู ้มีอ  านาจในการก าหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู ้เช่น  
1. การก าหนดช่ือหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคา

เสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย  
2. สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระ

คืน วิธีการจดัสรร และขอ้ก าหนดสิทธิ  
3. มีอ านาจแต่ งตั้ งผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ  

ผูจ้ดัจ าหน่าย และ/หรือ ผูรั้บประกนัการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ท่ีปรึกษาต่างๆ  
4. มีอ านาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
5. มีอ านาจด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การน าหุ้นกู้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือสมาคมตราสารหน้ี และ/หรือตลาดรองอ่ืนๆ  
6. มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย

หุ้นกูข้องบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 
วาระท่ี 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
 
 



 

TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

  
89 AIA CAPITAL CENTER, 9TH FLOOR, ROOM NO. 901 RATCHADAPISEK ROAD, DINDAENG, DINDAENG BANGKOK 10400 

THAILAND TEL. 02 248 1948 FAX. 02 248 1949 
 

2. พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงผงัโครงสร้างองคก์รและการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
  

โครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) 

 

 
 

 
 

  



 

TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

  
89 AIA CAPITAL CENTER, 9TH FLOOR, ROOM NO. 901 RATCHADAPISEK ROAD, DINDAENG, DINDAENG BANGKOK 10400 

THAILAND TEL. 02 248 1948 FAX. 02 248 1949 
 

3. อนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หัวข้อ รายละเอียด 
วนัท่ีคาดว่าจะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั จะด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งให้แลว้เสร็จภายในไตรมาส 

2/2566 
ช่ือบริษทั บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ โฮม จ ากดั 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน เพื่อประกอบกิจการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศและบริการท่ี

เก่ียวเน่ืองกับระบบปรับอากาศรวมถึงการให้บริการผ่าน
Application และเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมติั (Vending Machine) 

ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น และ มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว ้(ราคาพาร์) 

50,000,000 บาท ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 50,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราหุ้นไวหุ้้นละ 1 บาท 

ทุนเรียกช าระ 12,500,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จ านวน 12,500,000 
หุ้น (เรียกช าระคร้ังแรกร้อยละ 25) 

สัดส่วนการเขา้ลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้นของ
บริษทัใหม่   

บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน)
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทใหม่และ
โครงสร้างการถือหุ้น 

นายยศวีย ์วฒันธีระกิจจา 
นายสันติ มณีวงศ ์
นายธวชัชยั จิรวฒันองัคณา 
นางสาวพิชญสิ์นี พงศป์ระศาสน์ 

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เงินปันผล 
แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการจดัตั้งบริษทัใหม่ เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

 

 ทั้ งน้ีรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันและขนาดรายการไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ใน 

การท ารายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีนัยส าคญัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                                     ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

 

 
      -นายสันติ  มณีวงศ์- 

                                     ( นายสันติ  มณีวงศ ์) 
                                             กรรมการ 


