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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 (ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลมู โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  เน่ืองจากเวลา 
ได้ลว่งเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชัว่โมง (14.30 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน 126 ราย นบัเป็น
จํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 846,440,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ13.5234 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 6,259,073,061 หุ้น            
ซึง่ไม่ถงึหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย ทําให้การประชมุในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 
ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561 (ครัง้ใหม่) ในวนัจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 และให้ยึดถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ตามท่ีได้กําหนดเดิม คือ ในวันท่ี 25 มีนาคม 2561 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 9,761 รายคิดเป็น 6,259,073,061 หุ้น 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
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 
8. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
 2. นางสาวนลนีิ ประทบัศร ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และเลขานกุารบริษัท 
 3. นางสาวกฤษณา  เหมืองหม้อ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายขาย 
 4. นางสาวรัชนก สภุานิต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 

1.   นางสาวศรัญญา             โรจน์คณุารักษ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากสํานกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 
 

เอกสารแนบ 1 
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เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในครัง้นี ้จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี

กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 9 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน 
จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล ทัง้นี ้
หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งช่ือ-สกลุของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

(2)  ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง 
(3)  วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ในแตล่ะวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั
หรือเหน็ด้วย ตามท่ีประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ แล้วเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ท่ีจะคดัค้านหรืองดออกเสียงเพ่ือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเคร่ืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบส่ีเหล่ียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึง่อาจไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสียง  

 สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
จะใช้บตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้แจกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษารายละเอียดบนบตัรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวเพ่ือตรวจสอบและบนัทึกคะแนน 
และเพ่ือให้ผลการตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างถกูต้อง จึงขออนญุาตท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนบัคะแนนในภายหลงั
เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนบัคะแนนทนัที โดยขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระลําดบัถดัไปก่อน  

 (4)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงเหน็ด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 27 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
546,986,929 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 26 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 505,242,066 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 53 
ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,052,228,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8113 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 มีทัง้หมด 9,761 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  6,259,073,061 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่ง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560  
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซึง่บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่สําเนารายงาน
การประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และ
ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 
 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     1,053,549,095  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          1,053,549,095 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 
 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2560  ซึง่จดัทําขึน้



14 
 

อย่างถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2560 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2560 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึง่กําหนดให้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี ้

 

 ข้อมลูงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี ้
 
 

รายละเอียด 
2560 

(ล้านบาท) 
2559 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 4,425.66  4,583.51  
หนีส้นิรวม                    2,121.23                       2,254.75  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,304.43                       2,328.76  
รายได้รวม                    3,548.86                       4,129.74  
กําไรสทุธิ                         17.05                         128.77  
กําไรตอ่หุ้น (หน่วย :บาท)  0.0027   0.0207  

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คุณกิตติพันธ์ ต่ออภิชาตตระกูล  อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย  
สอบถามในท่ีประชมุวา่  

- ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้จากปี 2559 มีสาเหตจุากอะไร  
บริษัทฯ มีหนีค้้างชําระเกิน 90 วนัจํานวนเทา่ไร และมีวิธีการจดัการอยา่งไร 

- มีวิธีการจดัการสนิค้าคงเหลือท่ีมากขึน้อยา่งไร มีแนวทางการแก้ไข ป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร 
- ทําไมบริษัทฯ มีการชําระหนีใ้ห้เจ้าหนีร้วดเร็ว ซึง่เป็นสว่นหนึง่ให้ยอดเงินกู้สงู 
- มีแผนกลยทุธ์อยา่งไรท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน 

 

คณุรัชนก สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ปี 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2559  เน่ืองจากปี 2559  บริษัทฯ ได้เข้าร่วม

โครงการกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดโครงการให้กับ
ลกูค้าของเอไอเอส สามารถนํามือถือเก่าในระบบ 2G มาแลกเป็นมือถือใหม่ในระบบ 
3G ซึ่งสั่งซือ้สินค้ามือถือ TWZ จํานวนมาก โดยซือ้แบบไม่มีเครดิต ไม่มีลูกหนี  ้
ส่วนในปี 2561 ไม่มีโครงการนี ้การขายสินค้าขายให้กับตัวแทนจําหน่าย และลูกหนี ้
การค้าทัว่ไป ลกูหนีก้ารค้าไม่มีปัญหาใดๆ หนีชํ้าระเกินในงบการเงินเป็นหนีท่ี้ได้รับจาก
การวางบิลเรียกเก็บเช็คไปแล้วในวนัสิน้ปี 2560 แตเ่งินเข้าบญัชีหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ตามนโยบายทางบญัชีของบริษัทฯ ถ้าลกูหนีเ้กินชําระ และไมมี่การจ่ายชําระหลงัวนัสิน้งวด 
ลกูหนีจ้ะถกูตัง้คา่เผ่ือ กรณีเกิน 90 วนั  

- วิธีการจดัการสนิค้าคงเหลือท่ีมากขึน้ บริษัทฯ ไมไ่ด้มีสนิค้าคงเหลือมากขึน้ แต่เน่ืองจาก
บริษัทฯ ได้ซือ้สินค้าจากเอไอเอส เพ่ือขายเคร่ืองมือถือพร้อมโปรโมชัน่ค่าโทร ซึ่งราคา
เคร่ืองมือถือขายต่ํากว่าทุนท่ีซือ้มา ทําให้ดูเหมือนยอดขายลงลดจากปี 2559 ดังนัน้
สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ไม่ได้มากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้คืนในรูปแบบรายได้อื่นๆ 
จากเอไอเอส เช่น รายได้จากการสนบัสนนุการขาย   

- บริษัทฯ มีการชําระหนีใ้ห้เจ้าหนีร้วดเร็ว ซึง่เป็นสว่นหนึ่งให้ยอดเงินกู้สงู เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีคู่แข่งทางการค้างค่อนข้างมาก  ดงันัน้การให้การสนบัสนนุตวัแทนจําหน่าย โดยให้เครดิต
จงึมีความจําเป็น โดยบริษัทฯ ต้องกู้ ยืมเงินจากธนาคาร เพ่ือบริหารจดัการ  

-  
คณุสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  

- ในปี 2561 - 2562  บริษัทฯ มีแผนการทํางานอย่างไรท่ีจะทําให้ธุรกิจเติบโต และมีผลกําไร
มากขึน้ 

- การลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และพลงังานทดแทน ไมชี่แ้จงเหตผุลการขาดทนุ 
คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
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-  บริษัทฯ มีธุรกิจ 4 ประเภท คือ การขายโทรศพัท์มือถือ ซึ่งยงัคงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ และเป็นธุรกิจท่ีมีความจําเป็นต่อผู้บริโภค ปี 2561 ธุรกิจสมาร์ทโฟน แยกเป็น  
2 กลุม่ คือ  
1. กลุม่การขายตาม Operator เป็นกลุม่ High End และ New Entry ซึง่กลุม่ High End 

การขายจะแตกต่างจากเดิม เน่ืองจากมีการให้เงินสนบัสนนุการขาย (Subsidize) 
จากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Operator) เป็นหลกัทําให้มียอดขายท่ีเปล่ียนไป 

2. กลุ่มซือ้มาขายไป ซึ่งเห็นกําไรชัดเจน เช่น เคร่ืองมือถือ, อุปกรณ์เสริม และงาน
บริการท่ีได้รับเงินสนบัสนนุการขาย (Subsidize) จากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
(Operator)       

- การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน 
เพ่ือลดความเส่ียงในธุรกิจมือถือ ปี 2559 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน 
ท่ีจงัหวดัสระบรีุ ในปี 2561-2562 ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจมือถือ โดยประกอบธุรกิจ 
Content Provider เพิ่ม เพ่ือให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ 

- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  โครงการ The Pazer ท่ีพทัยา สามารถก่อสร้าง และสง่มอบให้ลกูค้า
ได้ตรงตามกําหนดเวลา แต่โอนกรรมสิทธ์ิได้ประมาณ 10% บริษัทฯ จะเร่งขายให้ได้   
หากโครงการ The Pazer ขายได้หมดภายในปี 2561 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เพิ่ม 

- ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน  บริษัทฯ มีทัง้โซล่าร์ฟาร์ม และแผงโซลา่ร์เซลล์ ติดตามท่ีอยู่
อาศยั และโรงงาน  
 

คณุสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ เป็นผู้ นําเข้าโทรศพัท์เส่ียวม่ี (Xiaomi) แตเ่พียงผู้ เดียวหรือไม ่

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ นําเข้าโทรศพัท์เส่ียวม่ี (Xiaomi) แต่เพียงผู้ เดียว เส่ียวม่ี มีทัง้สมาร์ทโฟน 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ สนใจเป็นตัวแทนจําหน่าย แต่มีอุปสรรค คือ 
ระเบียบของกรมศุลกากรในการนําเข้าสินค้า และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน  
บริษัทฯ พยายามเลือกสินค้าท่ีมีภาษาไทย และใช้งานง่ายในสว่นของสมาร์ทโฟน บริษัทฯ 
เลือก Excutive Model    

 
ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 

หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติั
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2560  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
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โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เหน็ด้วย  จํานวน     1,099,907,371  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.7573 

 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน            1,101,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0998 
 งดออกเสียง  จํานวน            1,574,934    เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.1428 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            1,102,583,305 เสียง     คดิเป็นร้อยละ       100.0000 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว 
หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดงักลา่วจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   นอกจากนี  ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุ
สํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

   คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00104 บาท เป็นจํานวนเงิน 6,509,435.98 บาท 
และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็นจํานวนเงิน  852,454.53 บาท  โดยบริษัทฯ  ได้กําหนดรายชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี          
9 พฤษภาคม 2561 (Record Date)   และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561  

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิ 17.05 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท 21.70 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 0.85 ล้านบาท 6.44 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 6,259 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี 0.00104 บาท:หุ้น 0.00785 บาท:หุ้น 0.00133  บาท:หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 6.51 ล้านบาท 48.95 ล้านบาท 8.29   ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.19 % 40.01 % 40.22 % 

** อตัราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการอนมุติัจดัสรร
กําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 852,454.53 บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตรา 0.00104 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจํานวน 6,509,435.98 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  852,454.53 บาท และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2560  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00104 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจํานวน  6,509,435.98 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     1,101,368,071  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.8572 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน              1,574,934  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.1427 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              1,102,943,005 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่า
สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ ท่ีสงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี
จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 เป็นปีท่ี 1 เน่ืองจาก มีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต        
ในจํานวนท่ีเหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี  ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2561 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,440,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด             
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คนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้

1.) นายเจษฎา   หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
2.) นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
3.) นายจิโรจ   ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 

 
 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา  เป็นดงันี ้  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2559 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท   1, 440,000    1,350,000    1,250,000 
 

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 4 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากดั , บริษัท ทีแซด เทรดดิง้ 
จํากดั, บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั และบริษัท มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  โดยมีค่าสอบบญัชี
และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทัง้ส่ีแหง่ รวมกนัในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท  

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

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั รายละเอียดตามท่ีเสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 
เป็นจํานวนเงิน 1,440,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม    อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์  วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113    จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด  เป็นผู้ สอบบัญชีประจําปี 2561 ของ
บริษัท โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 
เป็นจํานวนเงิน 1,440,000.00 บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     1,101,718,071  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.8572 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
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 งดออกเสียง  จํานวน            1,574,934    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1427 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,103,293,005 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั  ๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

สําหรับในปี 2561 ซึง่เป็นปีท่ีสบิสาม มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 
1)  พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2)  พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้บคุคลข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เน่ืองจาก
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้จงึขออนญุาตออกนอกห้องประชมุและเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้องประชมุ เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และจดัเก็บบตัรลงคะแนน
ให้เสร็จสิน้ก่อน ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
โดยกาเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน หากเสร็จสิน้ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเดินไปจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเพ่ือตรวจนบัตอ่ไป 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่กรรมการจะอยูใ่นตําแหน่งวาระละก่ีปี 
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นลนีิ ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 3 ปี 
ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน ท่ีเสนอกลบัเข้ามาใหม่  เป็นกรรมการอิสระ  

3 วาระติดต่อกัน รวมระยะเวลา 8 ปี  บริษัทฯ ได้ปรึกษากันหรือไม่ เร่ืองความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  
เน่ืองจากดํารงตําแหน่งคอ่นข้างนานจะไมเ่ป็นอิสระ    ในอนาคต ได้กําหนดระยะเวลาของกรรมการอิสระ
อยา่งไร 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ารับไว้พิจารณา และศึกษาข้อบังคับกฎของตลาด
หลกัทรัพย์อีกครัง้ แตต่รวจสอบเบือ้งต้นแล้ว ไมข่ดักบัข้อกฎหมาย สามารถดํารงตําแหน่งได้   

 

ประธานฯ เม่ือเสร็จสิน้การนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการท่ีออกนอกห้องประชุมกลบั
เข้าท่ีประชมุ  

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

1)  พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     1,100,417,072  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.7393 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน            1,300,999  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1179 
 งดออกเสียง  จํานวน             1,574,934 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.1427 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           1,103,293,005 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 

2)  พลตํารวจเอก เอก  องัสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     1,100,417,072  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.7393 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน            1,300,999  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1179 
 งดออกเสียง  จํานวน            1,574,934  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.1427 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           1,103,293,005 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 

 

วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2561 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

  
สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     1,102,098,071  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.8102 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน              520,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0470 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          1,104,193,005 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมมี่เร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุสมชาย  รังสีสกลสวสัด์ิ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีแผนกลยทุธ์ของปี 2561-
2563 อยา่งไร เพ่ือให้บริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึน้ บริษัทมีธุรกิจอะไรบ้าง 

 

คณุปิยะนชุ รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่    
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และไอที  การเติบโตจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ Hardware และ Software  ในสว่นมือถือ บริษัทฯ มีแบรนด์ TWZ จบักลุ่มตลาด 
Entry Phone ซึง่มี 30-40% ของตลาด ซึง่เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ สามารถทํายอดขาย
ได้เพิ่มมากขึน้ คู่แข่งท่ีเป็นโทรศพัท์ House Brand เหลือไม่มาก และบริษัทฯ มีการบริการ
หลงัการขายท่ีดี   
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        ประธานก

หมาย จะมีรายไ

 กรณีหากรัฐบา
างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือ
นกังาน  โดยบริษ

พลาดประการใดข

 
                      
ชาติ รังคสริิ 
การประชมุ 

ได้เข้าบริษัทฯ 

าลเปิดโอกาส 
องกับการใช้
ษัทฯ จะแถลง

ขออภยั ณ ท่ีนี ้

                                              


