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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561(ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจกิายน 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภเิษกดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
___________________________________________________________ 

  

ตามท่ีบริษัททีดบับลิวแซดคอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561เม่ือวนัท่ี 19ตลุาคม 2561ณห้องรัชโยธินแกรนด์โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อกกรุงเทพฯเน่ืองจากเวลาได้ลว่งเลยเป็น
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (11.00 น.) แล้วปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเป็นจํานวน163รายนบัเป็นจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้
948,838,625 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.1594 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด6,259,081,071หุ้นซึง่ไม่ถึงหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัพ.ศ. 2535ประกอบข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายทําให้การประชมุในวนัท่ี 19ตลุาคม 2561ไม่สามารถดําเนินการ
ประชมุได้ตามกฎหมายดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ครัง้ใหม่) ใน
วันจันทร์ท่ี 5พฤศจิกายน 2561 และให้ยึดถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามท่ีได้
กําหนดเดิม คือ ในวันท่ี 25กันยายน 2561 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26กันยายน 2561 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน 9,417 รายคิดเป็น 6,259,081,071 หุ้น 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพทุธชาติ รังคสริิ ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะนชุ รังคสริิ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์ กรรมการ 
5. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายบนัดาล อดุล กรรมการอิสระ 

   

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลนีิ ประทบัศร ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์และเลขานกุารบริษัท 
 2. นางสาวรัชนก สภุานิต ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในครัง้นี ้จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามท่ี
กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 10 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  

(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 คุณพทุธชาติรังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คณุพทุธชาติรังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 41 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
565,824,068  หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 333,436,810 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
72ราย นับจํานวนหุ้นได้ 899,260,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.3673 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 มีทัง้หมด 9,417 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  6,259,081,071หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอเปิดการประชมุและดําเนินการประชมุตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คณุนลินี
ประทบัศร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระต่างๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบตอ่ไป 
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วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 
 

 เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2561เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ซึง่บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่สําเนารายงาน
การประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561เวลา 10.00 น. 
ณห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก  ถนนรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,063,611,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,063,621,964 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 
 

 เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มีความสอดคล้องตาม
บทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พร้อมทัง้รองรับคําสัง่หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความใน
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และ
รองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 3 และ
ข้อ 25 เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบญัญติักฎหมาย 
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ข้อความเดมิกาํหนดไว้ดังนี ้
 

 ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดัทกุประการ 

 

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็น
ควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกนัทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ้ให้คณะกรรมการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้
ข้อ 3.  ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคบันี ้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทกุประการ 
 

ข้อ 25 .คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียกประชมุเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเหน็สมควร 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ เป็นเงินเทา่ไร 
- ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรก ไม่ได้ มาแล้วก่ีครัง้ และมีวิธีการทําให้สามารถจดั

ประชมุได้ในครัง้แรกอยา่งไรบ้าง 
 

คณุพทุธชาติรังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ ครัง้ละ ไมเ่กิน 200,000 บาท 
- ดําเนินการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้แรก ไม่ได้ประมาณ 3 ครัง้ โดยก่อนวนัประชุมได้เชิญ

ชวนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ให้มอบอํานาจ กรณีไมส่ามารถมาประชมุ  ซึง่ยงัไมป่ระสบความสําเร็จ 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 3. และข้อ 25. 
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,065,474,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                 10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,484,925 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั ซึง่กําหนดไว้วา่หากบริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ 
โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียนสําหรับหุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นท่ีออก
เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 
1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 11,415,887,162 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
โดยแบง่ออกเป็น 

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 625,908,107.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิน้ 
6,259,081,071 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

(2) ทนุจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 515,680,609.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้  
5,156,806,091 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท โดยเป็นการสํารองไว้สําหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 4 (TWZ-W4) ซึง่ได้ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไปแล้ว
เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
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ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุรสลนินมัคนิสรณ์ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ได้โอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ ไปในวนัท่ี  25 พ.ค. 2561 ท่ีผ่านมา เพ่ือใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทครัง้ท่ี4 (TWZ-W4) แตย่ื่นเอกสารไมท่นั และปัจจบุนัยงัไมไ่ด้เงินคืนจากบริษัท 
 

คณุรัชนก สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทได้ดําเนินการคืนเงินให้แล้วเม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 พ.ย. 61 ท่ีผ่านมา โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คให้ ซึง่เงิน

จะเข้าบญัชีในช่วงบา่ย 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดสอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายของบริษัท   
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,056,415,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1450 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8549 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,525,457 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

 เลขานุการบริษัทเรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระการประชมุท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจงึต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  625,908,107.10  บาท   
  แบง่ออกเป็น                     6,259,081,071  หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ                                     0.10  บาท   
  โดยแบง่ออกเป็น : 
  หุ้นสามญั   6,259,081,071  หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ”  
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ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออก
เสียงหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,056,424,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1450 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8549 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,065,534,141 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไม่
เกนิ 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต ทัง้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือกและ/หรือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทและ/หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจให้แก่บริษัท
ได้ในอนาคตรวมทัง้นําไปชําระหนีแ้ละใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตท่ีทาง
บริษัทคาดว่าจะนํามาซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึน้และส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษัทปรับตวัดีขึน้ อนัเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะ
เงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท (TWZ-W5) จํานวน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ตามสดัส่วนการจองซือ้ในอตัรา 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมลูค่า  ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิมีจํานวน 1 ครัง้ ซึ่งในวนัดงักล่าวจะเป็นวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกและครัง้สดุท้าย รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อกําหนด
สทิธิวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

รวมทัง้ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ  
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(1) กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้า      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(3) ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทมีโครงการนําเงินท่ีได้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) ไปใช้อยา่งไร 

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- วตัถปุระสงค์ของการขอเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพ่ือนําเงินไปลงทนุในพลงังานทดแทน ขยายกิจการ  

และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TWZ-W5) จํานวนไมเ่กิน 4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนุมั ติการออกใบสําคัญแสดงสิท ธิ ท่ีจะ ซื อ้หุ้ นสามัญของบริ ษัท  (TWZ-W5)  จํานวนไม่ เ กิน 
4,172,720,714 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,057,603,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1459 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,110,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.8540 
 งดออกเสียง จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000           
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,066,713,272 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 1,022,316,574.90  บาท 
 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ือให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถของบริษัทในการ
ขยายโครงการตลอดจนลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือกและ/หรือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และหรือธุรกิจ
อ่ืนๆ เพ่ือให้ก่อให้เกิดรายได้และกําไรในอนาคตตลอดจนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ (TWZ-W5) จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
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โดยจะเพิ่มทนุอีกจํานวน 1,022,316,574.90 บาท (หนึ่งพนัย่ีสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัห้าร้อย
เจ็ดสิบส่ีบาทเก้าสิบสตางค์) จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 625,908,107.10 บาท (หกร้อยย่ีสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดบาทสบิสตางค์) เป็นทนุจดทะเบียน 1,648,224,682 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยส่ีสิบ
แปดล้านสองแสนสองหม่ืน ส่ีพันหกร้อยแปดสิบสองบาท )  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 
16,482,246,820 หุ้น (หนึ่งหม่ืนหกพนัส่ีร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยย่ีสิบล้านหุ้น)
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจํ่านวน 10,223,165,749 หุ้น
(หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเก้าหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สบิสตางค์) โดยแบง่เป็นการเพิ่มทนุดงันี ้

1. เพิ่มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจํานวน 834,544,142.80บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จํานวน8,345,441,428 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่และเพิ่มทุนไว้สําหรับการรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ (TWZ W5) 

  2. เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 187,772,432.10 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,877,724,321 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยูแ่ละการเพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง 

 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุอรุณศรี  เจริญศภุกลุผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ควรเพิ่มทนุเพ่ือนําเงินไปพฒันาธุรกิจปัจจุบนัให้มีกําไรเพิ่มขึน้   ไม่เห็นด้วยในการ

นําเงินมาลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนซึ่งมีหลายบริษัทดําเนินการ และรัฐบาลมีนโยบาย 
แนวโน้มไมซื่อ้ไฟฟ้าจากเอกชนในอนาคต 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ขอบคณุสําหรับความคิดเหน็ 

 

คณุเอกชยั  ศรีเสวกกาญจน ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- กรณีท่ีผู้ ถือหุ้น ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นไมค่รบตามจํานวน บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดําเนินการอยา่งไร 
- ผู้บริหารจะจองซือ้หุ้นเกินสทิธิหรือไม ่

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือระดมทนุ 
- ขอเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเกินสทิธิ  เพราะการเพิ่มทนุทําให้บริษัทฯ ก้าวหน้า  

 

คณุพินิจ  สริิกลุธวชั ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
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- ไมเ่หน็ด้วยในการนําเงินมาลงทนุในธุรกิจพลงังานทางเลือก ขอให้บริษัทฯ ทบทวนว่าบริษัทฯ 
มีความเช่ียวชาญหรือไม่ อย่างไร มีคู่แข่งมาก และรัฐบาลจํากดัการซือ้ไฟในอนาคตซึ่งเป็น
ปัจจยัจํากดัการเติบโตในอนาคต      

- เหน็ด้วยในการนําเงินมาพฒันาในธุรกิจท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ เพ่ือสร้างผลกําไรกลบัมาได้ดีกวา่ 
- ขอให้ผู้บริหารทบทวนอีกครัง้ เพ่ือผลประกอบการของบริษัท 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นจดุแข็งของบริษัทฯ แต่การลงทนุในธุรกิจ

พลงังานทดแทน เป็นการบริหารความเส่ียง และกระจายความเส่ียง    
- บริษัทฯ จะทบทวน และอาจจะทํา Portion ใหมอี่กครัง้ 
 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- กรรมการตรวจสอบ มีความคิดเห็นเร่ืองการลงทนุในพลงังานทดแทนอย่างไรความเส่ียงกบั

สิง่ท่ีจะได้ในอนาคต และจะรับรู้รายได้ได้ภายในก่ีปี 
 

พลเอก ดร.สรุพนัธ์  พุม่แก้ว ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ได้ปรึกษากบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอให้ไว้วางใจในธุรกิจ

ท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการ     
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,022,316,574.90  บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,058,066,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.1369 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,211,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.8630 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
                  รวม           1,067,278,080 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมท่ี 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  
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“ข้อ 4.ทนุจดทะเบียนจํานวน  1,648,224,682  บาท  
 แบง่ออกเป็น                  16,482,246,820  หุ้น 
  มลูคา่หุ้นละ                                  0.10  บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั  16,482,246,820  หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ” 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,082,758,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9990 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน                 10,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0009 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

                  รวม          1,082,769,080 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น 
 

  เลขานกุารบริษัทเรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท1,022,316,574.90 บาท (หนึง่พนัย่ีสบิสองล้านสามแสนหนึง่หม่ืนหกพนัห้าร้อยเจ็ดสิบ
ส่ีบาทเก้าสบิสตางค์) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสาม
ล้านหนึง่แสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ในวาระการ
ประชมุท่ี 7 ข้างต้น จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออก
โดยบริษัท จํานวน 10,223,165,749 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสองร้อยย่ีสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อย
ส่ีสบิเก้าหุ้น) ดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสบิส่ีหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 13พฤศจิกายน 2561  โดยกําหนดวนัจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 ในกรณีท่ีมีหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท 
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หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิท่ีรับการจดัสรร 
(Excess Rights) ตามสดัส่วนดงักล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรจนครบทัง้จํานวน โดยในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือ
ดังกล่าวให้คํานึงถึงจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ท่ีจองซือ้โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าวได้ทุกประการรวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควรต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงิน
ของผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ในแต่ละคราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้ทุกรายชําระ
เงินให้ครบถ้วนก่อน 

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,877,724,321 หุ้น (หนึง่พนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยย่ีสิบเอ็ดหุ้น) 
(คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที่ คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน (Rights Issue)ไม่เกินจํานวน 1,251,816,214 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัสองร้อยสิบส่ีหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ 
วนัท่ี คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป)และเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 625,908,107 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบห้าล้าน
เก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดหุ้น) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป) 
ทัง้นี  ้การกําหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงนัน้จะต้องกําหนด
ในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุและจะต้องไม่เข้าข่าย
เป็นราคาต่ําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน กลต.ตามท่ีประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.72/2558 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดท่ีใช้ในการกําหนดราคาเสนอ
ขายเป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัไม่น้อยกว่า
7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทนุ 
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และนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุน
ประเภทสถาบนั ( นกัลงทนุ ) ซึง่เป็นบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักลา่วข้างต้น 
จะไม่มีนกัลงทนุรายใดซึง่รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้รับการจดัสรรจนถึงเกณฑ์ท่ีทําให้นกัลงทนุ
หรือกลุ่มนักลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ
บริษัท (Tender Offer) 

ทัง้นีใ้ห้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆอนัจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวได้ทกุประการ เช่น มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกนัใน
คราวเดียวกันก็ได้ การกําหนดราคาเสนอขายวันและเวลาท่ีเสนอขาย การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร
ต่อไปตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแต่ละ
คราวโดยไมจํ่าเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทกุรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 4,172,720,714  หุ้น (ส่ีพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้าน
เจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยสิบส่ีหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามวาระท่ี 6 ดงักลา่วข้างต้น 
 

ประธานฯสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุเกียรติ  สมุงคลธนกลุผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ข้อความ “ตลอดจนให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วต่อ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้เป็นคราวๆตามการชําระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแต่ละ
คราวโดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ทุกรายชําระเงินให้ครบถ้วนก่อน”เป็นข้อความ
ตามกฎหมายใช่หรือไม ่
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- เป็นข้อความตามกฎหมาย 
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คณุเกียรติ  สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ระยะเวลาการเพิ่มทนุข้อ (1) และข้อ (2) มีกําหนดระยะเวลาอยา่งไร 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่เกิน 4,172,720,714 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
(สบิสตางค์) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ตามสดัสว่น (Rights Issue)ในอตัรา 3 หุ้นเดิม ตอ่ 2 หุ้นเพิ่มทนุ 
(2)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 
1,877,724,321 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี คณะกรรมการ
มีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- วางแผนเพิ่มทนุไว้ประมาณ 1 ปี 

 

  ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 10,223,165,749 หุ้น 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย จํานวน     1,077,785,355 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.1617 
 ไมเ่หน็ด้วย จํานวน            9,111,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.8382 
 งดออกเสียง จํานวน                          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

บตัรเสีย จํานวน                          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
                           รวม       1,086,896,455 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมมี่เร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไมซ่ึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุพชัรินทร์  ชาญเมธาผู้ ถือหุ้นสอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- การเพิ่มทนุครัง้ท่ีผา่นมา ได้เงินเทา่ไร และใช้ไปอยา่งไร 

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- การเพิ่มทนุครัง้ท่ีผา่นมา ไมป่ระสบความสําเร็จ  สามารถเพิ่มทนุได้ประมาณ 200,000 บาท 
คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้นสอบ  ถามในท่ีประชมุวา่ 
- ช่องทางจดัจําหน่ายในการขายสินค้าผ่านรายการโทรทศัน์ มียอดขายอย่างไร นําสินค้าเข้า

มาจากท่ีไหน ได้ Margin มากน้อยอย่างไร พิจารณาในงบการเงิน บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้า 100 วนั 
แตจ่่ายเงินเจ้าหนีป้ระมาณ 10 วนั มีสาเหตจุากอะไร 

- การติดตอ่ขายสนิค้าผา่นช่องทางอ่ืน เพ่ือเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่าย เช่น ลาซาด้า มีหรือไม ่อยา่งไร 
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คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- เปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ยอดขายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ 

ยอดขายตกไมม่ากนกั  โดยรวมบริษัทฯ ยงัเป็นอนัดบั 1 ในการขายผา่นรายการโทรทศัน์ 
- สนิค้าของบริษัทฯ นําเข้ามาจากเซินเจิน้ประเทศจีน  ซึง่เป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐาน  สินค้าผ่าน

การทดสอบจากห้องแลปท่ีได้รับมาตรฐาน  ผา่นการรับรองจาก กสทช.  ซึง่ทดสอบเร่ือง SAR 
และแบตเตอร่ีเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentage) สินค้าท่ีเสียไม่เกิน 2 % ซึ่งเทียบเท่ากับ 
Interbrand บางย่ีห้อได้ 

- ระยะเวลาการให้เครดิตลูกค้า จํานวน 90-120 วัน เน่ืองจาก การขายสินค้าผ่านรายการ
โทรทศัน์ มีระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน ประมาณ 30 วนัและยงัขายไม่ได้ทนัที
ในสว่นเจ้าหนีข้องบริษัทฯ คือธนาคาร ไมใ่ช่โรงงาน ดงันัน้จงึต้องจ่ายทนัที 

- Margin ในการขายสินค้าผ่านรายการโทรทศัน์ ขายได้ประมาณ 20%  ส่วนลาซาด้าเป็น
ตลาดท่ีต้องทําราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ สง่สินค้า Interbrandเข้าไปจําหน่าย สว่น TWZ จะทํา
ตลาดภายนอก 

 

  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 

- บริษัทฯ มีการทําการตลาดอยา่งไรบ้าง เพ่ือให้ลกูค้ากลบัมาซือ้ซํา้ 
 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ได้ทํา LOVE LOVE Project ปีละ 1 ครัง้ โดยประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทราบ ลกูค้า

สามารถนําเคร่ืองมือถือ TWZ รุ่นเก่า มาแลก TWZ รุ่นใหมไ่ด้ โดยราคาอยูใ่นช่วง 990 - 2,000 บาท 
 

  คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 

- จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 16 
โครงการ The Pazer ท่ีพทัยาสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ประมาณ 10% และในปี 2561 บริษัทฯ 
จะเร่งขายให้ได้เป็นอยา่งไรบ้าง 

- จากรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 23 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ใน 3 ปีข้างหน้า หากทําสําเร็จตามเป้าหมายจะมีรายได้เข้าบริษัทฯ 
ประมาณ 400-600 ล้านบาท 

- จากรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ท่ีผ่านมา ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561หน้าท่ี 23 
ธุรกิจพลงังานทดแทน บริษัทฯ ได้แถลงนโยบายหรือยงั   

 

คณุปิยะนชุ  รังคสริิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- บริษัทฯ ขายได้เพิ่มขึน้ประมาณ 20% และพยายามขายทัง้ Project เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี

รวดเร็ว และขายปลีก เพ่ือให้ได้กําไรสงูสดุผลประกอบการปลายปี 2561จากสว่นของ The Pazer
น่าจะได้กําไรในสดัสว่นท่ีสงูมาก 

- ใน 3 ปีข้างหน้าสมมติฐานมาจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ โครงการ The Pazer ทัง้โครงการราคา 
End User 600 ล้านบาท ซึ่งปัจจบุนัขายไปประมาณ 100 ล้านบาทและเดือนเมษายน -
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