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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครั งใหม่) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั/น จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที/ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั  น20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามที� บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  เนื�องจากเวลา 
ได้ลว่งเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั�วโมง (14.30 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน 254 ราย นบัเป็น
จํานวนหุ้นได้ทงั,สนิ, 1,862,523,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.8685 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั Bงหมด 6,235,748,903 หุ้น 
ซึ�งไม่ถึงหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั Bงหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้การประชุมในวนัที� 18 เมษายน 2560 
ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดงันั Bน คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 (ครั Bงใหม่) ในวนัศุกร์ที� 28 เมษายน 2560 และให้ยึดถือกําหนดรายชื�อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ตามที�ได้กําหนดเดิม คือ ในวนัที� 30 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 31 มีนาคม 2560 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 10,510 รายคิดเป็น 6,235,748,903 หุ้น 
 

กรรมการที/เข้าร่วมประชุม 
1. นายพทุธชาติ   รังคสริิ ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะนชุ รังคสริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
5. นายบนัดาล อดุล กรรมการอิสระ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที/ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   (ติดปฏิบตัิภารกิจ) 

 

ผู้บริหารที/เข้าร่วมประชุม 
 1. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
 2. นางสาวนลนีิ ประทบัศร ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และเลขานกุารบริษัท 
 3. นางสาวกฤษณา  เหมืองหม้อ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 
 4. นางสาวรัชนก สภุานิต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื/น 
1.  นายบญัชา  เดชอดุม ที�ปรึกษาทางกฎหมาย  
2.   นายภธิูชย์  วนัชยัจิระบญุ ผู้สอบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
3.   นางสาวศรัญญา             โรจน์คณุารักษ์ ผู้สอบบญัชี จากสาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 

 

เริ/มประชุมเวลา 13.00 น. 
พิธีกรกลา่วชี Bแจงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี B 
(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในครั Bงนี B จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามที�

กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ�งจะมีทั Bงสิ Bน 15 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน 
จึงจะให้มีการลงมติสาํหรับวาระนั Bนๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเมื�อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื�อ-นามสกุล ทั Bงนี B
หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งชื�อ-สกลุของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ที�ประชมุทราบด้วยทกุครั Bง 

(2)  ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง 
(3)  วิธีการออกเสยีงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี B 
ในแตล่ะวาระที�ต้องมีการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น วา่จะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั Bนๆ ว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ
หรือเห็นด้วย ตามที�ประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึ Bน แล้วเจ้าหน้าที�ของบริษัทจะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ที�จะคดัค้านหรืองดออกเสยีงเพื�อมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีงจะต้องกาเครื�องหมายถกู [/] 
ลงในกรอบสี�เหลี�ยมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนที�แจกให้ตั Bงแต่ขั Bนตอนการลงทะเบียน 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�ไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีงให้ถือวา่เห็นด้วย ซึ�งอาจไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง  

 สาํหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที� 7 เรื�อง พิจารณาอนมุตัิแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
จะใช้บตัรลงคะแนนที�บริษัทฯ ได้แจกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษารายละเอียดบนบตัรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนดงักลา่วเพื�อตรวจสอบและบนัทึกคะแนน 
และเพื�อให้ผลการตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนบัคะแนนในภายหลงั
เมื�อเสร็จสิ Bนการตรวจนบัคะแนนทนัที โดยขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระลาํดบัถดัไปก่อน  

 (4)  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั Bงแต่ขั Bนตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงตามที�ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสั�งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสยีงให้ถกูต้องตรงตามที�ผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยูร่่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการสง่บตัรลงคะแนนที�ออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าแก่เจ้าหน้าที�ของบริษัท 
เพื�อบนัทกึคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนั Bนๆ 

ทั Bงนี B ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที�ระบคุวามเห็น ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที� 
ก่อนที�ประธานจะสรุปคะแนนเสยีงในวาระการประชมุนั Bน ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงเห็นด้วย 
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พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที�ประธานที�ประชุม กลา่วเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี Bมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั Bงด้วยตนเอง 51 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
570,861,181 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,125,428,874 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Bงสิ Bน 
107 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,696,290,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.2027 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั Bงหมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2559 มีทั Bงหมด 10,510 ราย รวมจํานวนหุ้นทั Bงสิ Bน  6,235,748,903  หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที�
กําหนดไว้ในข้อบงัคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คุณนลินี  ประทับศร 
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชี Bแจงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่ง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที/ 1      เรื/องแจ้งเพื/อทราบ 
 

  -ไมม่ี- 
 

วาระที/ 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559  
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที�บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2559 ซึ�งบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่สาํเนารายงาน
การประชุมให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทั Bงได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 
 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น   สอบถามในที�ประชมุ ต้องการให้แจกรายงานประจําปี 2559 (Annual Report) 
เป็นรูปเลม่เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นอา่นในที�ประชมุ  

 

คณุพทุธชาต.ิ รังคสิริ  ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจําปี 2559 เป็น แผ่น
บนัทกึข้อมลู (CD-ROM)  ให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

 

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า การพิมพ์รายงานประจําปีเป็นรูปเล่ม                      
ใช้งบประมาณในการจดัทําคอ่นข้างสงู ขออภยัในความไมส่ะดวก  ซึ�งในสว่นที�เป็นสาระสาํคญัทางบริษัทฯ 
จะฉายขึ Bนเครื�องฉายภาพ (Projector)  

 

คณุปิยะนชุ  รังคสิริ ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า ตามประกาศของ กลต. ทางบริษัทฯ สามารถทํารายงาน
ประจําปีเป็นแผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้  โดยไม่ต้องทําเป็นรูปเลม่  หากผู้ ถือหุ้น
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ท่านใดในที�ประชุมต้องการรายงานประจําปีเป็นรูปเล่ม  บริษัทฯ ได้ทําเป็นรูปเล่มสํารองไว้ให้ ขอให้แจ้ง
ความประสงค์ได้ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึ�งในที�ประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ที�คดัค้านและงดออกเสยีงโปรดลงคะแนน เมื�อไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั�น ถนนกําแพงเพชร 6 หลกัสี� กรุงเทพมหานคร  

 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,694,177,157  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   99.5125 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,300,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4875 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000           
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,702,477,207 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี/ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและการ
เปลี�ยนแปลงที�สําคญัซึ�งเกิดขึ Bนในรอบปี 2559 ตามที�ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2559  ซึ�งจดัทําขึ Bน
อยา่งถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น รวมทั Bงเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 เนื�องจากวาระนี Bเป็นวาระเพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติมหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ที�ประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 

 

มติที/ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 
 

วาระที/ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2559 สิ  นสุดวันที/ 31 ธันวาคม 2559 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึ�งกําหนดให้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชี
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กําไรขาดทุน ณ วันสิ Bนสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี B คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สาํหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ   และรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี B 

 
 ข้อมลูงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี B 
 

รายละเอียด 
2559 

(ล้านบาท) 
2558 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม                       4,583.51  3,816.63 
หนี Bสนิรวม                       2,254.75  1,608.35 
สว่นของผู้ ถือหุ้น                       2,328.76  2,208.28 
รายได้รวม                       4,129.74  3,690.40 
กําไรสทุธิ                          128.77  21.70 
กําไรตอ่หุ้น (หนว่ย :บาท)  0.0207  0.0035 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิ Bนสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุชิดชนก  สง่าเมือง  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามในที�ประชมุวา่  
- ลกูหนี Bการค้า ปี 2559 จํานวน 930.12 ล้านบาท มีสาเหตจุากอะไร 
- สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ Bนจากจํานวน 1,232.40 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,372.61 ล้านบาท 

ในปี 2559 มีสาเหตจุากอะไร 
- ระยะเวลาการขายสินค้าเพิ�มขึ Bนจาก ปี 2557 เฉลี�ย 102 วนั, ปี 2558 เฉลี�ย 121 วนั 

และ ปี 2559 เฉลี�ย 128 วนั ซึ�งจํานวนวนัเพิ�มขึ Bนทกุปี มีสาเหตจุากอะไร 
- การเบิกเงินเกินบญัชีเพิ�มขึ Bนจากจํานวน 1,009.33 ล้านบาท ในปี 2557, จํานวน 1,489 .65 

ล้านบาท ในปี 2558 และ จํานวน 2,047.15 ล้านบาท ในปี 2559 มีสาเหตจุากอะไร 
 

คณุรัชนก สภุานิต ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  
- ลกูหนี Bการค้าที�เพิ�มในปี 2559 จํานวน 930.12 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ มีรายได้ในปี

2559 สงูกวา่ ปี 2558  สว่นใหญ่เป็นลกูหนี Bจากลกูค้าขายสง่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
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ให้เครดิตการค้ากบัตวัแทนจําหน่ายของบริษัทที�มียอดขายและประวตัิการชําระเงินที�
สมํ�าเสมอเป็นระยะเวลา 90 วนั บริษัทฯ จึงมีลกูหนี Bการค้าเพิ�มขึ Bน 

- สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ Bน เนื�องจาก ปัจจุบันวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ Bน มูลค่า
โทรศพัท์เพิ�มขึ Bนตามยคุสมยั บริษัทฯ มีจํานวนสนิค้าคงเหลอืไม่เพิ�มขึ Bน  แต่มลูค่าสินค้า
ตอ่เครื�องเพิ�มขึ Bน  และรายได้สว่นใหญ่มาจากการขายสง่มากกว่าการขายปลีก บริษัทฯ 
จึงสั�งซื Bอสินค้าคงคลงัจํานวนมากเพื�อรองรับการสั�งซื Bอสินค้าของตวัแทนจําหน่ายหลกั
ของบริษัทฯ 

- ระยะเวลาการขายสนิค้าเพิ�มขึ Bน เนื�องจากสินค้ามีจํานวนเพิ�มขึ Bน ซึ�งในปี 2560 บริษัทฯ  
มีการวางแผนการจดัสง่สนิค้าและระยะเวลาการขายสนิค้าไมเ่กิน 90 วนั 

- การเงินเบิกเกินบญัชีเพิ�มขึ Bน เนื�องจากบริษัทฯ ลงทนุในกิจการยอ่ย พลงังานทดแทน ซึ�ง
บริษัทฯ นําไปใช้ในกู้ยืมเงิน สง่ผลให้เป็นหนี Bเพิ�ม แตก็่มีสนิทรัพย์เพิ�มขึ Bนด้วย 

 

คณุชิดชนก  สง่าเมือง  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  แจ้งและสอบถามในที�ประชุมว่า จํานวน
สนิค้าเพิ�มขึ Bน มลูคา่สนิค้าตอ่เครื�องสงูขึ Bน ซึ�งขดัแย้งกบัการตลาด ปัจจบุนัโทรศพัท์สมาร์ทโฟนดีๆ ราคาไมส่งู 

- ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเพิ�มขึ Bนอย่างต่อเนื�องในปี 2557 ถึง ปี 2559 เพิ�มขึ Bน 28% 
เปรียบเทียบกับจํานวนพนกังาน 480 คน,ฝ่ายบญัชี จํานวน 41 คน, ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน จํานวน 32 คน  ทําหน้าที�อะไรบ้าง 

 

คณุรัชนก สภุานิต ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  จํานวน 6 คน ในตารางพิมพ์ผิด 
ขออภยัมา ณ ที�นี Bด้วย 

 

คณุชิดชนก  สง่าเมือง  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามในที�ประชุมว่า ฝ่ายขายและ
บริการหลงัการขาย จํานวน 13 คน  ซึ�งยอดขายและสาขามีจํานวนมาก 

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชุมว่า  ฝ่ายบริการหลงัการขาย จํานวน 13 คน  ในสว่นฝ่าย
ขายมีพนกังานประมาณ 300 คน  ในสว่นงานสนบัสนนุฝ่ายขายมีพนกังานประมาณ 100 คน 

 

คณุชิดชนก  สง่าเมือง  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  สอบถามในที�ประชุมว่าสามารถควบคมุ
ต้นทนุได้ดีกวา่เดิมหรือไม ่

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  สามารถควบคมุต้นทนุได้ เนื�องจากในปี 2559 มีการ
จ้าง Outsource ทํางานในธุรกิจ Solar Farm  ซึ�งปัจจุบนัดําเนินงานก่อสร้างเสร็จแล้ว   ส่งผลให้
คา่ใช้จ่ายลดลง    ในอนาคตบริษัทฯ จะขยายธุรกิจด้านพลงังานทดแทน  และจ้าง Outsource ประมาณ 
50-60%   และประมาณ 7-8 ปี บริษัทฯ จะมีรายได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ Bน 

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น   สอบถามในที�ประชมุ เรื�องการซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศ 
 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  เรื�องการซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศ  เป็นการจองเงิน
ลว่งหน้าคา่เครื�องมือถือ ที�สั�งซื Bอจากประเทศจีน  หลกัการซื Bอเป็นยเูอส ดอลลา่ร์  โดยบริษัทฯ จะซื Bอให้เกิน
กวา่ที�ประมาณการไว้  
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ประธานฯ  สอบถามในที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม ่เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิ
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2559 สิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 2559 สิ Bนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี B 

เห็นด้วย  จํานวน     1,702,477,207  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            1,702,477,207 เสียง     คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 
วาระที/ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทั Bงนี Bคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว 
หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครั Bงคราว โดยอยูภ่ายใต้เงื�อนไขที�การดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

   นอกจากนี B ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารอง             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สาํรองนี Bจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

   คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00785 บาท เป็นจํานวนเงิน 48,950,628.89 บาท 
และจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนี Bจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 
เป็นจํานวนเงิน 6,438,648.97 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายชื�อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที� 
9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 
22 พฤษภาคม 2560  
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 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี B 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
1. กําไรสทุธิ 128.77 ล้านบาท 21.70 ล้านบาท 101.53 ล้านบาท 
2. สาํรองตามกฎหมาย 6.44 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท   5.08 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236     ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี 
    4.1  เงินปันผลระหวา่งกาล 6 เดือนแรก 
    4.2  เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั 

0.00785  
 

บาท:หุ้น 0.00133  
 

บาท:หุ้น 0.01208  
0.00636   
0.00572   

บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 
บาท:หุ้น 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั Bงสิ Bน 48.95   ล้านบาท 8.29   ล้านบาท 79.44      ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.01 % 40.22 % 82.36         % 

 

 ** อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น   สอบถามในที�ประชุมว่า เงินปันผลประจําปีที�บริษัทฯ จ่ายให้ผู้ ถือหุ้น  
ได้เครดิตภาษีกี�เปอร์เซ็นต์ ขอให้ประกาศแจ้งด้วย 

 

คณุนลนีิ ประทบัศร ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  กรณีผู้ได้รับเงินปันผล ได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจาก
กําไรสทุธิของกิจการที�ต้องเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิ 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่เมื�อไมม่ีผู้ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสยีง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิการอนมุตัิจดัสรร
กําไรสทุธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 6,438,648.97 บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00785 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที�จ่ายจํานวน 48,950,628.89 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  6,438,648.97 บาท และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2559  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00785 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที�จ่ายจํานวน  48,950,628.89 
บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2560 
โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,703,348,707  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              1,703,348,707 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
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วาระที/ 6 พิจารณาแต่งตั  งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่
สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี B ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ.39/2548 เรื�อง
หลกัเกณฑ์เงื�อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ที�ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 20) กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบตัิหน้าที�มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตั Bงผู้สอบบญัชีรายใหม่ ที�สงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั Bงผู้สอบบญัชี รายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�
จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื�อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

สาํหรับในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชี 
ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ซึ�งเป็นปีที� 6 ติดต่อกนั เนื�องจากได้ปฏิบตัิหน้าที�ในปีที�
ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอตัราค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม ทั Bงนี Bค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 
1,350,000 บาท ซึ�งไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน          
สอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 ซึ�งเป็นปีที� 6 ติดต่อกัน และกําหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี 
สิ Bนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชื�อดงันี B 

 

 1. นางสาวจินตนา       มหาวนิช               ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที�  4687 
 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เลขที�  5131  

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท  
 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที�ผา่นมา  เป็นดงันี B  
 

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท    1,350,000    1,250,000     1,250,000 
 

 

ทั Bงนี Bผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Bนไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทย่อย 
/ ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

 นอกจากนี B เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบวา่ บริษัทได้คดัเลอืกสาํนกังานสอบบญัชี ซี 
แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 6 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั ,    บริษัท 



17 
 

ทีแซด เทรดดิ Bง จํากัด , บริษัท เดอะบอกซ์เซส จํากัด ,  บริษัท เลอ อนัดามนั ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด, 
บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั�น จํากดั และบริษัท มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชีและ 
คา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทั Bงหกแหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท  

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุชิดชนก  สง่าเมือง  จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามในที�ประชุมว่า ผู้สอบบญัชีทั Bง 2 คน 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาแล้วกี�ปี 

 

คุณภูธิชย์ วนัชัยจิระบุญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสํานักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ ชี Bแจงต่อที�
ประชมุวา่  

-  นางสาวจินตนา   มหาวนิช  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2555-2557  ซึ�งปัจจบุนั 
    ไมไ่ด้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท                

-  นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จํานวน 2  ปี ซึ�งในปี 2560  
เป็นปีที� 3   

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติมอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีจาก
สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัทตามที�เสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม    อนุมตัิแต่งตั Bงผู้สอบบญัชีรายนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4687 และ/หรือ  
นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5131 จากสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2560 ของบริษัท โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ Bนสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,350,000.00 บาท 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,703,589,927  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                          0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,703,589,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
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 วาระที/ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั  งกรรมการแทนกรรมการที/พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั Bง ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม โดยกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั  ๆตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั Bนเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่ กรรมการที�ออกตามวาระนั Bน อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

สาํหรับในปี 2560 ซึ�งเป็นปีที�สบิสอง มีกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1)  นางปิยะนชุ   รังคสริิ    กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท 
2)  ผศ.ดร.ทิพภากร   รังคสริิ กรรมการบริษัท 
3) นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการบริษัท 

 

ซึ�งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ และความเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั Bงกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง  

ทั Bงนี B บคุคลข้างต้นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที�ได้รับ
การเสนอชื�อเพื�อพิจารณาเลือกตั Bงเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกําหนดวาระซึ�งได้รับ
การเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สาํหรับวาระนี Bต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื�องจาก
มีสว่นได้เสยีในวาระนี B จึงขออนญุาตออกนอกห้องประชมุและเรียนเชิญกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้องประชมุ เพื�อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และจดัเก็บบตัรลงคะแนน
ให้เสร็จสิ Bนก่อน ประธานฯสอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ�มเติม ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
โดยกาเครื�องหมายลงในบตัรลงคะแนน หากเสร็จสิ Bนขอให้ยกมือขึ Bนเพื�อให้เจ้าหน้าที�บริษัทเดินไปจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเพื�อตรวจนบัตอ่ไป 

 

ประธานฯ เมื�อเสร็จสิ Bนการนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที�ออกนอกห้องประชุมกลบั
เข้าที�ประชมุ  

 
 

มติที/ประชุม อนมุตัิแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนมุตัิแต่งตั Bงกรรมการที�พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน สาํหรับกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี B 
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1)  นางปิยะนชุ รังคสริิ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท 
 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 เห็นด้วย  จํานวน     1,694,950,877  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.4870 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,300,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4872 
 งดออกเสยีง  จํานวน              439,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0258 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           1,703,689,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

2)  ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสริิ    กรรมการบริษัท 
 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 เห็นด้วย  จํานวน     1,694,950,877  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.4870 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,300,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.4872 
 งดออกเสยีง  จํานวน               439,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          0.0258 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           1,703,689,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

3)  นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการบริษัท 
 โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 เห็นด้วย  จํานวน     1,694,950,877  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.4870 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,300,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.4872 
 งดออกเสยีง  จํานวน               439,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          0.0258 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           1,703,689,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 8     พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2560 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบี Bยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามข้อบังคับหรือตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั Bนให้ได้รับเบี Bยเลี Bยง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  
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สาํหรับวาระนี Bต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติมอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สาํหรับปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สาํหรับปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี B 
 เห็นด้วย  จํานวน     1,695,389,877  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.5128 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,300,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4872 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,703,689,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงิน
อื/นในจาํนวนเทียบเท่า 

 

           เลขานกุารบริษัท  เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ เพื�อให้บริษัทสามารถนําเงินที�ได้ รับจากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้   ไปชําระคืนหนี Bเงินกู้ซึ�งมีอยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือ ใช้ ในการดําเนินงาน และ/ หรือ ขยาย
ธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท หรือเพื�อวตัถปุระสงค์ อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร จึงเสนอให้ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้  ในวงเงินไม เกิน 5,000 ล้านบาท 
หรือ สกุลเงินอื�นในจํานวนเทียบเท่า ทั Bงนี Bวงเงินรวมของหุ้นกู้  และวงเงินสินเชื�อที�บริษัทจะกู้  จากสถาบนั
การเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ�งจะไม ่เกินจํานวน 5,000 ล้านบาท (ไม่นบัรวมสินเชื�อของกลุม่บริษัทที�มีแล้ว 
ณ ปัจจบุนั) 

 
วัตถุประสงค์ : เพื�อนําเงินที�ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปชําระคืนหนี Bเงินกู้ซึ�งมีอยู่ในปัจจุบนั และ/หรือใช้ในการ

ดําเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นๆ ตามที�
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบชืุ�อผู้ ถือหุ้นหรือไม่ระบชืุ�อ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผู้คํ Bา
ประกนั มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั Bงนี B ขึ Bนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว และปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 
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สกุลเงนิ : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจํานวนเทียบเทา่ 
 

มูลค่ารวมของ 
หุ้นกู้  : 

มลูคา่เงินต้นรวมของหุ้นกู้  ไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื�นในจํานวนที�เทียบเทา่ 
ทั Bงนี B บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ�มเติมเพื�อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที�มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใน
วงเงินดงักล่าว โดยหุ้นกู้ ที�บริษัทออกจําหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ�ง
จะต้องมีจํานวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่วข้างต้น (revolving basis) 
 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ทั Bงหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้ เป็น
หลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทั�วไป (public offering) และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที�มีลกัษณะเฉพาะตามความหมายที�กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ใน
ตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
ที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Bน 
 

อัตราดอกเบี  ย : ขึ Bน อ ยู่ กั บ ส ภ า ว ะ ต ล า ด ใ น ข ณ ะ ที� อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย หุ้ น กู้  แ ล ะ ปั จ จั ย อื� น ๆ ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง 
ทั Bงนี B ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอื�นๆที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคบัใช้ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
 

อายุของหุ้นกู้  : ขึ Bนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวข้อง 
 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนกําหนด ทั Bงนี B เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
 

อาํนาจกาํหนด
รายละเอียดอื/นๆ : 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจ ดงันี B 
1.)  กําหนดรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ รวมถงึประเภท ชื�อ อตัรา ดอกเบี Bย อายกุารไถ่ถอน การ
แตง่ตั Bงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายซึ�งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงราคา 
วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 
2.)  แต่งตั Bงที�ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์และ/หรือบุคคลอื�นใดในกรณีที�จะต้องมีการแต่งตั Bงตามกฎเกณฑ์ที�
เกี�ยวข้องหรือในกรณีอื�นใดตามที�เห็นควร 
3.)  ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมลูยื�นเอกสาร
หลกัฐานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว
ตลอดจนดําเนินการใดๆที�เกี�ยวข้องหรือจําเป็นได้ทกุประการตามที�เห็นควร 
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 ดงันั Bน จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
5,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินอื�นในจํานวนเทียบเทา่ 

 

            คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินอื�นในจํานวนเทียบเทา่ 

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชมุวา่ หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื�อทําอะไร 
 

คุณปิยะนุช รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ มีเหตุผล
ตามที�แจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุฯ  และเนื�องจากในปี 2560-2561 รัฐบาลไทยให้ความสาํคญักบัพลงังาน
ทดแทนอย่างมาก อีกทั Bง บริษัทฯ มีโอกาสได้ทําธุรกิจพลงังานทดแทน สหกรณ์ผู้ เลี Bยงโคนมหินซ้อน 
จังหวัดสระบุรี พบว่าในธุรกิจนี Bมีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่าง
สมํ�าเสมอ   และสร้างผลกําไรเพิ�มขึ Bนให้กับผู้ ถือหุ้นได้     ตามที�รัฐบาลให้ข่าว ทั Bง Solar Farm หรือ 
โรงไฟฟ้าขยะ จากRenewable ตา่งๆ ซึ�งมีจํานวนถึง 2000 เมกะวตัต์ และบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการ
ทําธุรกิจนี Bในปี 2559 ที�ผ่านมา      บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายธุรกิจในด้านนี B    ซึ�งมีความจําเป็นต้อง
สาํรองเงินทนุเพิ�ม  โดยต้องขออนมุตัิผา่นคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นก่อน  

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชมุว่า  การลงทนุพลงังานทดแทนหลายบริษัททํา
ไมส่าํเร็จ   ระยะหลงัที�ผา่นมาบริษัทมีความชํานาญอย่างไร จึงมั�นใจมาก ที�จะได้ผลตอบแทนที�ดี  ลงทนุ
ไป 5 เมกะวตัต์  หกัคา่ใช้จ่ายแล้ว ปีหนึ�งได้ประมาณเทา่ไหร่ 

 

คุณปิยะนุช รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า ที�ผ่านมาบริษัทฯ ทําโครงการเดียว และสามารถ 
COD หมายถึง จ่ายไฟได้ ได้เป็นบริษัทที�2 จาก 60 บริษัท และรับรู้รายได้ตั Bงแตเ่ดือนมกราคม 2560  

 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชมุวา่  การลงทนุไป 5 เมกะวตัต์หกัค่าใช้จ่ายแล้ว 
ได้กําไรเทา่ไรตอ่ 1 ปี 

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่ รายรับทั Bงหมดในสญัญา 25 ปี ปีละประมาณกว่า 30 
ล้านบาท  หกัคา่ใช้จ่ายแล้วเหลอืประมาณกวา่ 10 ล้านบาท 

 

คุณประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชุมว่า  การลงทุนที�จะลงทุนใหม่เมกะวัตต์ละ
เทา่ไร 

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า ค่าเฉลี�ยอยู่ที� 45-60 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวตัต์ (ตาม
ราคาตลาด) 

 

คุณสญัญพงศ์ กล้าหาญ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชุมว่า  ในส่วนอสงัหาริมทรัพย์ โครงการที�
จงัหวดัระยอง และเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา  โครงการใด จะเริ�มดําเนินการก่อน  
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คณุปิยะนชุ รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ใน ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มี
โครงการ The Wiz  ซึ�งปรับเปลี�ยนรูปแบบเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว  และโครงการ The Pazer Pattaya 
ซึ�งเป็นคอนโดมิเนียม ปัจจบุนัมียอดขายเกือบ 40%      สว่นโครงการจงัหวดัระยอง และ เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสมีา  ขอดําเนินการให้โครงการก่อนหน้าไมม่ีภาระก่อนจึงคอ่ยลงทนุตอ่ไป  

 
  

  ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่
เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื�นในจํานวนเทียบเท่า ตามที�
นําเสนอด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื�นในจํานวน
เทียบเทา่  

 โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,703,688,927  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน                   1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0001 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,703,689,927 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระที/ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที/ยงัไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท  เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
กําหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มขึ Bน โดย
บริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามญัที�ยงัมิได้นําออกจําหน่ายซึ�งไม่ได้เป็นหุ้นที�ออกเพื�อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื Bอหุ้น  

ดงันั Bนบริษัทจึงประสงค์ที�จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,033,379,452.60 บาท เหลือ 
961,588,716.20 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 717,907,364 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท รวม 71,790,736.40 บาท 

เพื�อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 71,790,736.40 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 
1,033,379,452.60 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิได้ออกจําหน่าย ซึ�งไม่ได้สํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 717,907,364 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ�งภายหลงัการลดทุน    
จดทะเบียนตามวาระนี B บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 9,615,887,162 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
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  ดงันั Bน จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนที�ยงัไม่ได้จําหน่ายของ
บริษัทจํานวน 71,790,736.40 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิได้ออกจําหนา่ย ซึ�งไมไ่ด้สาํรองไว้สําหรับการ
ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน 717,907,364 หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
ลดทนุจดทะเบียนที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยของบริษัทจํานวน 71,790,736.40 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิได้
ออกจําหน่าย ซึ�งไม่ได้สํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 717,907,364 หุ้ น                  
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายของบริษัท จํานวน 71,790,736.40 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงั
มิได้ออกจําหน่าย ซึ�งไม่ได้สํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 717,907,364 หุ้น   
มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
มติที/ประชุม   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที�ยังไม่ได้จําหน่ายของบริษัท จํานวน 71,790,736.40 บาท โดยการตัดหุ้น

สามัญที�ยังมิได้ออกจําหน่าย ซึ�งไม่ได้สํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
717,907,364 หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   
โดยที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออก  
เสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,696,722,377  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.5132 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,301,050 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4868 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,705,023,427 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ/มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื/อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที� 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  961,588,716.80 บาท  
 แบง่ออกเป็น                     9,615,887,162  หุ้น  

   มลูคา่หุ้นละ                                                   0.10 บาท   
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 โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั       9,615,887,162  หุ้น  
 หุ้นบริุมสทิธิ                    -  หุ้น                   

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั Bงนี B    
ให้บคุคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน 

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่
เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิการแก้ไข
เพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัท ทั Bงนี B ให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน  
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,696,722,377  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.5132 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,301,050  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4868 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,705,023,427 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 12  พิจารณาอนุมัติการเพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน ไม่เกิน 180,000,000.00 บาท 
 

                    เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ เพื�อเป็นการรองรับการขยายตวัของบริษัทและ
บริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวนไมเ่กิน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 1,800,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท สง่ผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ�มขึ Bนจาก 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็น 
จํานวนหุ้นสามญัจํานวน 9,615,887,162 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 1,141,588,716.20 
บาท  แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 11,415,887,162 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

 

คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,800,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นผลให้ทนุจดทะเบียนเพิ�มขึ Bนจากเดิม 961,588,716.20 บาท เป็นทนุจด
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ทะเบียนใหม่จํานวน 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 11,415,887,162 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 
0.10 บาท 

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 

 

คณุสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที�ประชุมว่า Warrant 3 ที�จะหมดอายวุนัที� 22 
มิถนุายน 2560 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ประมาณ 0.30 บาท  จํานวนหุ้นประมาณ 400 ล้านหุ้น ถ้าผล
ประกอบการของ  บริษัทฯ ดี  ผู้ ถือหุ้นเหลา่นั Bน ก็จะใช้สทิธิแปลงสภาพ เป็นเม็ดเงินได้ประมาณ 120 ล้าน 
แตถ้่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดี ก็จะไม่มีใครใช้สิทธิแปลงสภาพ  ฉะนั Bนขอสอบถามว่าบริษัทฯ มี
ความเชื�อมั�นในธุรกิจอย่างไร เพื�อทําให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ  ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทจะมีเงินสํารอง
เพิ�มขึ Bน โดยในวาระนี Bไมต้่องเพิ�มทนุก็ได้    

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ  มีความมั�นใจ
ว่าบริษัทฯ จะนําผลกําไรมาให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน   ในส่วนการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Bอหุ้ น
สามญัของบริษัท (TWZ-W3)   ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นไว้วางใจบริษัทฯ และทีมผู้บริหาร  สว่นหุ้นของ TWZ 
ราคาในตลาดน้อยกว่า Book Value แต่อย่างไรก็ตาม หุ้น TWZ ยงัได้รับความนิยมอยู่ และคาดว่าจะ
ได้รับความนิยมมากกวา่ช่วงที�ผา่นมา 

 

คณุสมใจ พจน์เกษมสนิ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที�ประชุมว่าตามที�บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการทํา
ธุรกิจด้านพลงังานในเดือนมกราคม 2560 ที�ผ่านมา  ไตรมาสที� 1 มีผลกําไรอย่างไรบ้าง  เนื�องจากราคา
หุ้นจะสะท้อนผลประกอบการบริษัทฯ  หากไตรมาสที� 1 ผลประกอบการดี  จะทําให้ราคาหุ้นสงูขึ Bน ผู้ ถือ
หุ้นที�ถือ warrant อยูก็่จะใช้สทิธิแปลงสภาพ    

 

คณุพทุธชาติ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  ขอความมั�นใจในบริษัทฯ  ที�ผ่านมาแสดงให้เห็น
แล้วว่าเรื�องผลกําไร  เงินปันผลที�ให้ผู้ ถือหุ้นดีขึ Bน  โครงการในปัจจุบนั เริ�มจะรับรู้รายได้ และโครงการใน
อนาคต 
 

คณุสมใจ พจน์เกษมสนิ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที�ประชมุวา่ ผลประกอบการไตรมาสที�1 ปี 2560  
เป็นอยา่งไรบ้าง เพราะผลประกอบการปี 2559 ไมใ่ช่คําตอบ 
 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  บริษัทจะทําให้ดีที�สดุ ในธุรกิจที�ดําเนินการอยู่ทั Bง 3 ธุรกิจ 
ในปี 2560 จะรับรู้รายได้มากกว่าปี 2559 ซึ�งมีแนวโน้มการขยายกิจการ ทั Bง 3 ธุรกิจ  เครื�องโทรศพัท์ 
Smartphone ราคาสงูขึ Bน เพราะลกูค้ามีความต้องการที�สงูขึ Bน จากราคาประมาณ 2,000 บาท ขึ Bนไป
เรื�อยๆ เพราะขีดความสามารถของเครื�องมือถือทําได้มากกว่าคอมพิวเตอร์บางเครื�อง   ฉะนั Bน ธุรกิจ
เทคโนโลยีที�บริษัทถืออยู ่โดยเฉพาะDevice Software เติบโตขึ Bน, Application เราเพิ�มมากขึ Bน อตัราสว่น
การใช้ Application เพิ�มสงูขึ Bน เฉลี�ย 4 ชั�วโมงต่อวนั ทั Bงหมดนี Bเป็นที�มาของรายได้ที�บริษัทจะมีสว่นแบ่ง
รายได้กับทุกธุรกิจ  ในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์  เริ�มรับรู้รายได้ บริษัทฯ สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอน
ประมาณไตรมาส 2 และ 3   ในธุรกิจพลงังานซึ�งบริษัทฯ มีโอกาสเข้าสูธุ่รกิจพลงังานและสามารถทําได้
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ประสบความสาํเร็จ ใน 1 แหง่   ตอ่ไปรัฐบาลหรือหนว่ยงานพลงังานทดแทนจะเติบโตสงูขึ Bนมาก บริษัทฯ 
อยูใ่นธุรกิจที�มีอตัราการเติบโตสงู  ขอให้ผู้ ถือหุ้นไว้วางใจและเชื�อมั�นว่าบริษัทฯ จะนําเงินลงทนุที�ทกุท่าน
ให้ไว้ไปใช้ประโยชน์อยา่งสงูสดุ 
 

คณุสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที�ประชุมว่า  การเพิ�มทนุโดยการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื Bอหุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W3)  ภายในวนัที� 22 มิถนุายน 2560 หากบริษัทฯ มั�นใจ 
ผลประกอบการของไตรมาสที� 1 ปี 2560  ผู้ ถือหุ้นจะใช้สทิธิแปลงสภาพ (TWZ-W3)   เป็น 120 ล้านบาท 
ซึ�งอาจไม่ต้องเพิ�มทนุ ดงันั Bนขอให้ระงบัการเพิ�มทนุไปก่อน ในเมื�อจะได้ทนุจํานวน 120 ล้านบาทภายใน
ไมเ่กิน 2 เดือน 
 

คณุปิยะนชุ รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  ขอให้มั�นใจว่า บริษัทได้ทํากําไรมากกว่าปี 2559 
และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ 
 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที�ประชุมว่า  ผู้บริหารจะใช้สิทธิแปลงสภาพ (TWZ-W3)  
หรือไม ่
 

คณุพทุธชาติ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  จะใช้สทิธิแปลงสภาพ(TWZ-W3)   
 

คุณสุดาดวง เขียวบริบูรณ์ สอบถามในที�ประชุมว่า  ผู้บริหารไม่มั�นใจในสถานะของตัวเอง             
ถ้ามั�นใจคงทําให้งบการเงินออกมาดี และราคาหุ้นต้องขึ Bน ถ้าราคาหุ้นขึ Bนทําไมผู้ ถือหุ้นจะไม่ยอมแปลง
สภาพ การที�มาเพิ�มทนุแล้วตอบไม่มั�นใจที�ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพ แสดงให้เห็นว่าพยายามนําเงิน
ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยไปเก็บที�บริษัท สิ�งที�จะเกิดขึ Bนกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยคือ จํานวนลดลง และไม่ยอมใช้
สทิธิแปลงสภาพ  แปลวา่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจะลดน้อยลงใช่ไหมคะ อํานาจย้อนเป็นบริษัทระบบ
ครอบครัว 

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Bอหุ้นสามญัของ
บริษัท (TWZ-W3)  เป็นเรื�องใกล้ตวั และในอนาคต สิ�งที�ทกุท่านถาม มีความมั�นใจมาก แต่ด้วยข้อบงัคบั
ของ กลต. และหน่วยงานของรัฐ ทําให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้   มั�นใจในธุรกิจ ธุรกิจที�บริษัทฯ 
ดําเนินการมีความเจริญเติบโตขึ Bนเรื�อย ๆ  ถ้าทําการเพิ�มทนุสาํเร็จ  

 

คณุพล พลธนาธรรม  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชุมว่า  ในวาระที� 9 อนมุตัิออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท  และวตัถปุระสงค์อื�นๆ ตามที�บริษัทเห็นควร และในวาระ
นี Bขอเงินเพิ�มอีก 180 ล้านบาท เชื�อมั�นในบริษัทถ้ามีเงินจํานวน  5,000 ล้านบาทแล้ว เงินจํานวน 180 
ล้านบาทเป็นเรื�องเล็กน้อย การเพิ�มทุนไม่มีผลต่อการทํางาน ถ้าบริหารด้วยความมั�นใจ ด้วยวงเงินที�
อนมุตัิแล้วจํานวน 5,000 ล้านบาท ขอถามวา่ 5,000 ล้านบาท เพียงพอหรือไม ่

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่  ในการเพิ�มทนุวาระที� 9  เป็นการเพิ�มทนุเพื�อขยาย
กิจการ ในการทําพลงังานทดแทน  เงินที�ขออนมุตัิไว้ หากได้ตามที�วางแผนไว้ คิดวา่เพียงพอในการทํางาน  
ขอให้ผู้ ถือหุ้นมั�นใจวา่ ทกุครั Bงที�เพิ�มทนุ จะมีทั Bงความไว้วางใจ และไม่ไว้วางใจในบริษัทฯ TWZ แต่ทั Bงหมดนี B
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ได้จดัสรรเงินไว้เป็นสดัสว่น นําไปทํางานทกุๆข้อ ทั Bงหมดคือการวางแผน ถ้าได้ธุรกิจมาบริษัทฯ จะนําไป
ทํางานตามแผนที�ทา่นเห็นจริงๆ บริษัทฯ มั�นใจวา่ทําได้สาํเร็จและขออนมุตัิให้เพิ�มทนุให้สาํเร็จ 

 

คณุสญัญพงศ์ กล้าหาญ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชมุวา่  หุ้นกู้ เป็นต้นทนุที�คงที� ความมั�นใจ
ในอีก3ปีข้างหน้า สดัสว่นธุรกิจไหนเป็นอนัดบั1 ที�ผู้บริหารเชื�อมั�น 

 

คุณปิยะนุช รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  ณ วันนี B เทคโนโลยีนําหน้า เนื�องจากธุรกิจ
พลงังานมีโอกาสรายได้สงูมาก  และใช้เงินลงทนุเกือบ 300 ล้านบาท ถ้าได้ 100 เมกะวตัต์   บริษัทฯ ต้อง
ใช้เงิน 6,000 ล้านบาท ผู้บริหารทกุท่านมีความฝันแบบนี B หากโอกาสเข้ามา วนันี Bบริษัทฯ เตรียมความ
พร้อมด้านการเงินเท่านั Bน ต้องทํางานอีกมาก ถ้าเครื�องมือทางการเงินพร้อม บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้ 
จากประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานในปี 2559 ที�ผ่านมา ซึ�งมีเวลาทํางานเพียง3 เดือนเท่านั Bน              
เราสามารถกําหนดรายได้ลว่งหน้าให้ผู้ ถือหุ้น 25 ปี กว่า 800 ล้านบาท ในขณะที�โทรศพัท์ Smartphone 
เป็นรายได้หลกั และโอกาสของธุรกิจพลงังานสงูมาก ซึ�งมีโอกาสจริงๆ  ดงันั Bน  ขอโอกาสผู้ ถือหุ้นให้บริษัท
มีเครื�องมือในการทํางาน  

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสยีง
หรือไม ่เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิ
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียง         
ไมน้่อยกวา่  3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน ไมเ่กิน 180,000,000.00 บาท 
โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,696,197,177  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.4823 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,826,250  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.5177 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม          1,705,023,427 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 
วาระที/ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ/มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื/อให้สอดคล้องกับ
การเพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที� 12 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท   ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,141,588,716.20  บาท 
 แบง่ออกเป็น                       11,415,887,162  หุ้น  
 มลูคา่หุ้นละ                                                                  0.10   บาท   
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 โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั         11,415,887,162  หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                                         -  หุ้น                

  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัททั Bงนี B ให้
บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน  

 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติที/ประชุม   อนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั Bงนี B ให้บุคคลที�คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไป
ตามคําสั�งของนายทะเบียน  

 โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,723,495,177  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         99.6227 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            6,526,250    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ           0.3773 
 งดออกเสยีง  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                         0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,730,021,427 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 14  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ/มทุนแบบมอบอํานาจทั/วไป (General Mandate) จํานวน
ไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น  มูลค่าที/ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื/อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Issue)   

 

    เลขานกุารบริษัท  เรียนให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพิ�ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน จํานวน 1,800,000,000 
หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวาระการประชุมที� 12 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,800,000,000 หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาทเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights 
Issue) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขายและ
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รายละเอียดและเงื�อนไขตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว โดยการจดัสรรหุ้นเพิ�ม
ทนุดงักลา่วให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที�บริษัทจดัประชมุสามญั             ผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั Bง
ถัดไป หรือภายในวันที�กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครั Bงถัดไป 
ทั Bงนี Bแล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที�
เกี�ยวข้อง รวมทั Bงดําเนินการต่างๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว และลงนามใน
เอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 
ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
มีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

     

   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุที�ออกโดยบริษัท จํานวนไมเ่กิน 1,800,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  เพื�อรองรับการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ตาม
รายละเอียดที�ได้นําเสนอข้างต้นตอ่ไป 

 

 ประธานฯ  สอบถามในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออก
เสยีงหรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 
 

คณุประวิทย์ ศิริไชย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชมุวา่ การเพิ�มทนุต้องมีเวลาในการแจ้งไม่ใช่
มอบอํานาจ  ต้องกําหนดวนัเพิ�มทนุเมื�อไร อย่างไร ถ้ามีรายละเอียดค่อยเรียกประชุมอีกครั Bง ผลงานของ
บริษัทฯ ก็ไมค่อ่ยดีเทา่ไหร่ 

 

พิธีกร ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่ ยงัไมไ่ด้มีการกําหนด เนื�องจากกําลงัขออนมุตัิ ขอชี Bแจงเรื�องหุ้น
กู้  สถานะของบริษัทฯ คือลกูหนี B ขอความร่วมมือจากทุกท่าน โครงการมีอยู่แล้ว แต่ตามเกณฑ์ตลาด
หลกัทรัพย์อาจบอกไม่ได้ทั Bงหมด แม้เรื�องผลประกอบการไตรมาสแรก เมื�อถึงเวลาพลงังานทดแทน หรือ
ธุรกิจหลกั บริษัทจะทําได้โดยมีความพร้อมทางเครื�องมีทางการเงิน  

 

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า  ไม่ได้เข้าข้างบริษัทฯ แต่มองว่าเป็น
บริษัทฯ ที�ทํากําไรได้ขนาดนี B บางบริษัทไม่มีปันผล ขาดทุน ถ้าเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่อยากประชุม 
ประมาณ 4  - 5  ปีที�ผา่นมา TWZ ไมจ่่ายปันผล ผู้ ถือหุ้นโกลาหล ผมประกาศในที�ประชมุถ้ายงัไมม่ีปันผล 
ขออนญุาตไมอ่ยูใ่นบริษัทฯ นี B แตด่คูวามเจริญเติบโตของบริษัทฯ  ปัจจุบนัพลงังานในประเทศไทยไม่พอ 
ต้องไปซื Bอจากเพื�อนบ้าน พลงังานที�จะทําได้ พลงังานแสงอาทิตย์ ให้โอกาส อนมุตัิ ซื Bออนาคต 

 

 
 

ประธานฯ  สอบถามในที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ�มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที�ประชุมมีมติอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น 
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มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท    เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Rights Issue) ตามที�
นําเสนอด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที/ประชุม   อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,800,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท    เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights 
Issue)   

 โดยที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี B 

 เห็นด้วย  จํานวน     1,721,642,777  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    99.5014 
 ไมเ่ห็นด้วย  จํานวน            8,626,250  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.4986 
 งดออกเสยีง  จํานวน                           0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสยี  จํานวน                          0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,730,269,027 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที/ 15  พิจารณาเรื/องอื/นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมม่ีเรื�องอื�นใดเพื�อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม
หรือชี Bแนะประการใดหรือไม ่ซึ�งในที�ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ�มเติม สรุปได้ดงันี B 
 

คณุธนภมูิ เดชเทวญัดํารง ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชุมว่า ขอให้บริษัทฯ อธิบายจุดแข็งของ กิจการ
ไฟฟ้าทดแทน  จากการทําสญัญาขายไฟฟ้า และกรรมการบริษัทถึงเวลาเพิ�มทนุ พาไปดกิูจการก่อนมาขอเพื�อ
แสดงให้เห็นถึงความเชื�อมั�น  

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ  ได้ชี Bแจงตอ่ที�ประชมุวา่   ขอรับไว้พิจารณา 
 

คณุดํารงศกัดิ� เติมทรัพย์อนนัต์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที�ประชุมว่า หุ้นกู้  ออกไปแล้วเท่าไร, เมื�อไร, 
ให้ใคร, อตัราดอกเบี Bยเทา่ไร   และ มีเรทติ Bงอยา่งไร 

 

คุณปิยะนุช รังคสิริ  ได้ชี Bแจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ ยงัไม่เคยออกหุ้นกู้  ถ้าผู้ ถือหุ้นอนุมัติแล้ว 
บริษัทฯ จะเริ�มดําเนินการ เรทติ Bงผลยงัไมอ่อกคะ่ จะขายรายใหญ่ สถาบนัการเงิน ดอกเบี Bยจะขออนญุาต
เปิดเผยในตอ่ไปนะคะ 

 
 

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที�สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ที�นี B 
ซึ�งในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึ Bน 

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในครั Bงนี B 
 
 
 



 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
                                                                                                                             
    
    
 
 
 นางสาวนลนีิ       ประทบัศร 
         เลขานกุารบริษัท 
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              นายพทุธชาติ รังคสริิ
               ประธานการประชมุ

 

  
                                                                                                                             

นายพทุธชาติ รังคสริิ 
ประธานการประชมุ 


