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รายงานการประชุมสามญัผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ท ี่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องรัชโยธ ินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์  แบงค็อก ถนนรัชดาภเิษก แขวงรัชดาภเิษก  

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
___________________________________________________________ 

  

ตามที่ บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  ในวนัศกุร์ที่ 19 เมษายน 2562  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 26 มีนาคม 2562 มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียน 9,590 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 8,548,952,743 หุ้น 
 

กรรมการท ี่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพทุธชาติ   รังคสิริ  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ  กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการ 
5. นายบนัดาล อดุล  กรรมการอิสระ 
6. พลเอก ดร.สรุพนัธ์ พุ่มแก้ว  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการท ี่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. พลตํารวจเอก เอก องัสนานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 
ผู้บริหารท ี่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายก้องสกล บวรภิญโญพงศ์  ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 2. นางสาวนลินี ประทบัศร  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
     และเลขานกุารบริษัท 
 3. นางสาวรัชนก สภุานิต  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้ เข้าร่วมประชุมท่านอ ื่น  

1.   นางสาวเบญจรัตน์ สนุทรกําจรพานิช  ตวัแทนที่ปรึกษากฏหมาย 
2. นายธนาทิตย์          รักษ์เสถียรภาพ  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  
3.  นางสมุนา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา  ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

 

เร ิ่มประชุมเวลา 10.00 น . 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ในครัง้นี  ้จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมตามที่
กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 9 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน 
จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งช่ือ-นามสกุล ทัง้นี ้
หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งช่ือ-สกลุของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

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

งดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติั
หรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บตัรลงคะแนน  

แต่ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ที่จะคดัค้านหรืองดออกเสียงเพ่ือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเคร่ืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบส่ีเหล่ียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนที่แจกให้ตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง  

 สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
จะใช้บตัรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบตัรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวเพื่อตรวจสอบและบนัทึกคะแนน 
และเพ่ือให้ผลการตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนบัคะแนนในภายหลงั
เม่ือเสร็จสิน้การตรวจนบัคะแนนทนัที โดยขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในวาระลําดบัถดัไปก่อน  

 (4)  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ถกูต้องตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ 
ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงเห็นด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 49 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,172,066,243 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,716,694,416 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
80 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,888,760,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7908 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัที่ 26 มีนาคม 2562 มีทัง้หมด 9,590 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  8,548,952,743 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้
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ในข้อบงัคบัของบริษัท จงึขอเปิดการประชมุและดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ  โดยมอบหมายให้ คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุารบริษัท
เป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่ง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระท ี่ 1      เรื่ องแจ้งเพ ื่อทราบ 
 

  -ไม่มี- 
 

วาระท ี่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ครัง้ท ี่ 1/2561  
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและ
จดัส่งสําเนารายงานการประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่
ในเว็ปไซต์ของบริษัท และได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 
 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ที่คดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิ ี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ  ห้องรัชโยธินแกรนด์ชัน้  20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร  

 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เห็นด้วย  จํานวน     2,934,222,384  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          2,934,222,384 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระท ี่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปล่ียนแปลงที่สําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2561  ซึง่จดัทําขึน้
อย่างถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ที่ประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

 

มตทิ ี่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
 

วาระท ี่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน  ประจาํปี 2561 สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 ซึง่กําหนดให้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี  ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี ้

 

 ข้อมลูงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี ้
 
 

รายละเอียด 
2561 

(ล้านบาท) 
2560 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 4,703.98  4,425.66  
หนีสิ้นรวม                    2,070.23                     2,121.23  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,633.75  2,304.43  
รายได้รวม                    3,411.23                     3,548.86  
กําไรสทุธิ                         61.04                          17.05  
กําไรตอ่หุ้น (หน่วย :บาท)  0.0096   0.0027  

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  
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ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ซึง่ในที่ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ยอดขายสินค้า ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 ลดลงเน่ืองจากสาเหตใุด 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- เน่ืองจากปัจจุบันในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสงู  บริษัทฯ ได้ปรับราคาเคร่ืองมือถือ 

TWZ ให้สามารถแข่งขนัได้ ยอดขายสินค้าลดลง  แต่รายได้ไม่ลดลง บริษัทฯ ทํากําไรได้
เพิ่มมากขึน้   ส่วนงานขาย Operator Model   กบั AIS ในมมุมองด้านบญัชีจะดเูหมือน
รายได้ลดลง แต่รายได้ไม่ได้ลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ จะได้เงินชดเชยในรูปแบบอื่น ๆ 
ภายหลงั   

 

ผู้ ถือหุ้น   สอบถามในที่ประชมุวา่  
- แนวโน้มธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอะไร 

อย่างไรบ้าง 

  

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นธุรกิจส่ือสาร ซึง่ปัจจบุนัธุรกิจส่ือสารในประเทศไทยเติบโตขึน้  

เทคโนโลยีส่ือสารกําลังเข้าสู่ยุค 5G   บริษัทฯ มีแผนงานเตรียมขยายงานในส่วนของ 
Operator Model มากขึน้ 

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้บริษัทฯ ได้อย่าง

มัน่คง ปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาดําเนินการ ทําบนัทกึข้อตกลงตา่ง ๆ  
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- การยกเลิกพลงังานทดแทน เน่ืองจากสาเหตใุด 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- จากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา  

ซึ่งบริษัทฯ ต้องการเพิ่มทุนจํานวน 500 ล้านบาท  แต่สามารถเพิ่มทุนได้ประมาณ 
274.784 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ได้ครบตามแผน 
บริษัทฯ จึงต้องขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด   ซึ่งลงทุนในบริษัท 
มาสเทค ทลู แอนด์ เซอร์วิส จํากดั  เพื่อนําเงินไปลงทนุในธุรกิจที่ได้กําไรดีกวา่ ตามที่ได้
ชีแ้จงในรายงานสารสนเทศท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งตัวมูลค่าธุรกิจใหม่จะมีค่า IRR 
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ประมาณ 18-20%  (ธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ จําหน่ายออกไป มีค่า IRR ประมาณ 10-12%)  
บริษัทฯ จะมีกําไรเพิ่มขึน้ 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ธุรกิจที่บริษัทฯ ขายไป ขาดทนุหรือไม่   

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- การขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งลงทุนในบริษัท มาสเทค ทูล 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั ได้กําไรประมาณ 13.56 ล้านบาท 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ช่วงรอยต่อการทําธุรกิจด้านพลงังาน บริษัทฯ ได้ทําธุรกิจอะไร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติม

หรือไม่  เพราะพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ  ได้กําไรสทุธิประมาณ 1% 
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- เปอร์เซ็นต์ไม่สูง แต่ในแง่การขายค่อนข้างสูง ปี 2561 บริษัทฯ สามารถทํายอดขายได้

เคร่ืองมือถือ TWZ ได้ประมาณ 260,000 เคร่ือง ซึง่ทํายอดขายได้มากกว่าปี 2560 ที่ทํา
ยอดขายได้เพียงประมาณ 150,000 เคร่ือง 

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ขอทราบแนวทางการขายของบริษัทฯ เน่ืองจากเคร่ืองมือถือและอปุกรณ์เสริมของ TWZ 

ปัจจบุนัยงัไม่ติดอนัดบั 1-3 ของตลาด  ไม่สามารถทําให้คนที่มีรายได้สงู หรือวยัรุ่นใช้ได้   
ยงัเป็นโทรศพัท์ตลาดลา่ง หรือเคร่ืองสํารอง    
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ตลาดมือถือ พบว่าฐานลกูค้าที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย

อยู่ในช่วงกําลงัซือ้ราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท สินค้าของ TWZ เป็นสินค้าที่มี
คณุภาพ สามารถทํายอดขายกบัลกูค้ากลุม่ดงักลา่วได้ดี    
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ขอทราบแนวทางการจัดโปรโมชั่นของสินค้า บริษัทฯ สามารถนํามือถือย่ีห้ออื่นจาก

ประเทศจีนมาขายได้หรือไม่ เพราะบางย่ีห้อขายดีกว่า TWZ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีงบ
สง่เสริมการขายและคูค้่าที่ดี     

- บริษัทได้หาคูค้่าเพิ่มบ้างหรือไม่ 
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- สินค้าย่ีห้อ  TWZ เป็นสินค้าที่ มีคุณภาพ  เน้นความคุ้ มค่า จําหน่ายมากว่า 20 ปี    

สามารถแข่งขันกับย่ีห้ออื่นในกลุ่มตลาดเดียวกันจากประเทศจีนได้  บริษัทฯ มีฐาน
ลกูค้าที่แข็งแรง 
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คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ ยงัไม่รู้จกัสินค้าย่ีห้อ TWZ   กลุ่มลกูค้าของTWZ ส่วนใหญ่จะเน้น

ราคาถกู กําไรตอ่หน่วยน้อย  Margin ประมาณ 1%  
- บริษัทฯ มีการลดคา่ใช้จ่ายอย่างไร  เพื่อให้ได้กําไรมากขึน้ 
- พนกังานขายสินค้าที่หน้าร้าน มีการกระตุ้น หรือจงูใจลกูค้าหรือไม่ 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- สําหรับสินค้าย่ีห้อ TWZ ถ้าเปรียบเทียบกบัอินเตอร์แบรนด์ (Interbrand) กลุ่มวยัรุ่น จะมี 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นิยมอินเตอร์แบรนด์ และกลุ่มที่ไม่นิยมอินเตอร์แบรนด์ ปัจจบุนับริษัทฯ 
กําลังสร้างสินค้าย่ีห้อ TWZ ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สเปคสูงขึน้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
วยัรุ่นมากขึน้ 

- เร่ืองการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ  บริษัทฯ ได้มีรูปแบบการขายระบบออนไลน์
มากขึน้ ทําให้คา่ใช้จ่ายลดลง 
 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้จดัให้มีค่าคอมมิสชั่นให้พนกังานขายมือถือตามหน้าร้านของ TWZ หรือไม่  

ควรได้เงินเดือนน้อย คา่คอมมิสชัน่มากเพื่อเป็นแรงกระตุ้น   
 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้จดัให้มีคา่คอมมิสชัน่กบัพนกังานขายสินค้าทกุคน 

 

ประธานฯ  สอบถามในที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชมุมีมติอนุมติั
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2561  สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิ ี่ประชุม   อนุมติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย  จํานวน     2,937,094,428  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            2,937,094,428 เสียง     คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
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วาระท ี่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว 
หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การดําเนินการดงักล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

   นอกจากนี  ้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท” 

   คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.00286 บาท เป็นจํานวนเงิน 24,450,004.85 บาท 
และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 
เป็นจํานวนเงิน 3,052,086.73 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 
7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562  

 ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  เป็นดงันี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ 61.04 ล้านบาท 17.05 ล้านบาท 128.77 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 3.05 ล้านบาท 0.85 ล้านบาท 6.44 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 8,549 ล้านหุ้น 6,259 ล้านหุ้น 6,236 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี 0.00286 บาท:หุ้น 0.00104 บาท:หุ้น 0.00785 บาท:หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 24.45 ล้านบาท 6.51 ล้านบาท 48.95 ล้านบาท 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผล ** 40.05 % 40.19 % 40.01 % 

 

 ** อัตราการจ่ายเงินปันผล คํานวณจากร้อยละของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ซึง่ในที่ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ มี Cash flow เพียงพอหรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ เพราะปี 2561 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทนุ และบริษัทฯ จะนําเงิน Cash flow จํานวน  400 ล้านบาทไปทําอะไร 
อย่างไรบ้าง 

-  
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คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- จากงบการเงินปี 2561 ที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินสดกว่า 400 ล้านบาทนัน้ เป็นเงิน

หมนุเวียนในธุรกิจซือ้-ขายอปุกรณ์ส่ือสารของบริษัทฯ  ไม่ใช่เงินที่จะทําไปลงทนุในธุรกิจอื่น
บริษัทที่เป็นมหาชน ต้องใช้เงินลงทนุให้ถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์  ไม่เช่นนัน้ธนาคาร
หรือคูค้่าของบริษัทฯ อาจจะมีคําถามได้  ดงันัน้จงึไม่สามารถนําเงินไปลงทนุในธุรกิจอื่นได้ 

- เร่ืองเงินสําหรับการจ่ายเงินปันผลเพียงพอหรือไม่ บริษัทฯ มีเงินจ่ายปันผลสําหรับปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เพียงพอ ตามอตัราท่ีเลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วข้างต้น 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- ปี 2562 บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เงินที่เพิ่มทุนได้ควรเก็บไว้ ไม่ควรจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้ ถือหุ้น  ควรให้บริษัทฯ แข็งแรงมากกวา่นี ้
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- จากที่บริษัทฯ ขอเพิ่มทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อนําเงินไปลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 

ซึง่หากบริษัทฯ สามารถเพิ่มทนุได้ตามจํานวนเงินที่ต้องการ บริษัทฯ จงึจะสามารถขยาย
ธุรกิจได้ แต่เงินทนุหมนุเวียนในส่วนนีเ้ป็นของธุรกิจซือ้-ขายอปุกรณ์ส่ือสาร บริษัทฯ จึงไม่
สามารถนําเงินสว่นนีไ้ปทําธุรกิจอื่นได้   

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้าเฉล่ีย 120 วนั แต่บริษัทฯ ต้องชําระหนีภ้ายใน 15 วนั บริษัทฯ 

ต้องจ่ายดอกเบีย้สงูหรือไม่ หรือเอาเงินสดที่บริษัทฯ มีจ่ายธนาคาร 
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าเก่าที่ดูแลกันมานานหลายปี  

บริษัทฯ จึงต้องรักษาลูกค้าไว้ เพื่อการแข่งขนัในตลาด ซึ่งการให้เครดิต 100 วนัขึน้ไป  
ไม่ได้ให้ลกูค้าทกุราย   

- บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของเงินกู้ ระยะสัน้  จึงทําให้บริษัทฯ ต้องเสีย
ดอกเบีย้  เน่ืองจากนําเงินสว่นนีม้าชําระคา่สินค้าที่สัง่ซือ้เข้ามา     

 

คณุเจนเนตร  เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ให้เครดิตลกูค้าเฉล่ีย 120 วนั เพราะเป็นลกูค้าตัง้แต่เปิดบริษัทฯ ทําไมบริษัทฯ 

ถึงไม่ได้เครดิตจากคูค้่าที่เราซือ้สินค้ามา 120 วนับ้าง 
 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- บริษัทฯ ได้เครดิตจากคู่ค้าค่ะ  แต่คู่ค้าจะมีแรงจงูใจ มีโปรโมชัน่ให้บริษัทฯ เช่น ถ้าจ่าย

ภายใน 1 วนั  กับจ่าย 15 วนั จะได้ส่วนลดแตกต่างกัน บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ส่วนลดนี ้
บริษัทได้รับผลตอบแทนคุ้มคา่กวา่ 
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ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชมุมีมติอนมุติัการอนมุติัจดัสรร
กําไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจํานวน 24,450,004.85 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิ ี่ประชุม   อนุมติัจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจํานวน  24,450,004.85 
บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย  จํานวน     2,937,122,831  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              2,937,122,831 เสียง     คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 

วาระท ี่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2562 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่า
สอบบญัชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เร่ือง
หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 20) กําหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิม
ปฏิบติัหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ ที่สงักดัสํานกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รายท่ีพ้นจากการปฏิบติัหน้าที่
จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัที่พ้นจากการปฏิบติัหน้าที่ 

สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 เป็นปีที่ 2 เน่ืองจาก มีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตใน
จํานวนท่ีเหมาะสม มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี ทัง้นี ้
คา่สอบบญัชีที่เสนอสําหรับปี 2562 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,584,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าสอบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
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รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้

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

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา  เป็นดงันี ้  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2560 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท   1,584,000   1,440,000    1,350,000 
 

 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คดัเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 2 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด และบริษัท ทีแซด           
เทรดดิง้ จํากัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทัง้สองแห่ง รวมกันใน
วงเงินประมาณ 1,195,000 บาท  

  ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั รายละเอียดตามที่เสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 
1,584,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิ ี่ประชุม    อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 5113  จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัท โดยกําหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 
1,584,000.00 บาท 
โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย  จํานวน     2,943,164,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,943,164,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 



19 
 

 วาระท ี่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั  ๆตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

สําหรับในปี 2562 ซึง่เป็นปีที่สิบส่ี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1)  นายพทุธชาติ  รังคสิริ  กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2)  นายบนัดาล  อดุล  กรรมการอิสระ  
3)  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

ทัง้นี ้บุคคลข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดวาระซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจาก
มีสว่นได้เสียในวาระนี ้จงึขออนญุาตออกนอกห้องประชมุและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้องประชมุ เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และจดัเก็บบตัรลงคะแนน
ให้เสร็จสิน้ก่อน ประธานฯสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
โดยกาเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน หากเสร็จสิน้ขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเดินไปจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเพื่อตรวจนบัตอ่ไป 

 

ประธานฯ เม่ือเสร็จสิน้การนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลบั
เข้าที่ประชมุ  

 

มตทิ ี่ประชุม อนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแตล่ะท่าน ดงันี ้
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1)  นายพทุธชาติ  รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  จํานวน     2,942,080,216  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9492 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน            1,300,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0442 
 งดออกเสียง  จํานวน               194,444 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0066 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

2)  นายบนัดาล  อดุล กรรมการอิสระ 
 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  จํานวน     2,943,380,216  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9934 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน              194,444  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0066 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

  

 3)  รองศาสตราจารย์ พชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  จํานวน     2,943,384,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9935 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน              190,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0065 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           2,943,574,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระท ี่ 8     พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สาํหรับปี 2562 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  
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ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ซึง่ในที่ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในที่ประชมุวา่  
- จากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจําปี หน้า 49  “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในงบการเงินรวม 

ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายอื่น จํานวน 12,007,965 บาท แต่ ปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวข้อง
กบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการหรือไม่ เป็นคา่ใช้จา่ยอะไรบ้าง  

 

คณุรัชนก  สภุานิต ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
- ค่าใช้จ่ายอื่น  จํานวน 12,007,965  บาท ที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมดังกล่าว เป็น

ค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย  และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการ  
เป็นการจดัประเภทตามมาตรฐานบญัชี 

  

สําหรับวาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิ ี่ประชุม   อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  จํานวน     2,946,824,660  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          2,946,824,660 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระท ี่ 9  พจิารณาเรื่องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไม่มีเร่ืองอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม่ ซึง่ในที่ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานอย่างไรในอนาคต  เช่น ร่วมทุนกับบริษัทฯ อื่น  หรือเปล่ียน
ธุรกิจ เพื่อให้มีกําลงัใจในการถือหุ้น TWZ ตอ่ไป 
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คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีส่ือสาร ซึง่เป็นธุรกิจที่ติดอนัดบั 1 ใน 5 ของ
โลก   บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่แข็งแรงแต่ราคาหุ้นจะดีขึน้หรือไม่  บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้   
แตข่อให้มัน่ใจวา่ TWZ มีศกัยภาพและมีความแข็งแกร่งที่จะดําเนินการด้านนี ้

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีคูแ่ข่งคอ่นข้างมาก ผู้บริหารมีนโยบายการแข่งขนัในธุรกิจส่ือสาร อย่างไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ธุรกิจส่ือสารปัจจบุนั ยงัมีสว่นแบง่การตลาดท่ีอินเตอร์แบรนด์ยงัเข้าไม่ถึง เน่ืองจากอินเตอร์
แบรนด์มีค่าการตลาดสงูกว่า  แต่บริษัทฯเรา มีค่าการตลาดท่ีต่ํากว่า ทําให้สามารถเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าที่ซือ้เคร่ืองราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาทได้  

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีกหรือไม่ และสามารถแข่งขนักับบริษัทฯโทรคมนาคมใหญ่ๆ 
ได้หรือไม่ บริษัทฯ มีแนวคิดหรือนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  บริษัทฯ ได้รับสิทธิในลกัษณะแฟรนไชส์จาก AIS ซึ่งเป็น Operator อนัดบัหนึ่งของประเทศ
ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตไปแบบสอดคล้องกนั   

 

คณุกณัฑรีย์  พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีแนวโน้มในการร่วมทนุกบับริษัทอื่น ธุรกิจอื่นหรือไม่ 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ปัจจุบันธุรกิจเทเลคอมยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ
พลังงานทดแทน  ซึ่งได้ผลตอบแทนและกําไรค่อนข้างมั่นคง และสามารถทําให้บริษัทฯ 
แข็งแรงและมัน่คงขึน้ 

 

 คณุสรศกัด์ิ  แซลิ่ม้ ผู้ ถือหุ้น  แนะนําในที่ประชมุวา่  
-  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ถัดไป บริษัทฯ ควรทําตารางเปรียบเทียบในแต่ละธุรกิจให้เห็น
ภาพชดัเจน 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ขอบคณุที่เสนอแนะ ประชมุครัง้ถดัไปจะปรับปรุง 
 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  จากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจําปี หน้า 49   
-  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ  งบการเงินรวม ปี 2561 จํานวน 3,406,757,380 บาท  
และงบการเงินรวม ปี 2560 จํานวน 3,526,960,780 บาท     
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- รายได้สนบัสนนุการขายงบการเงินรวม ปี 2561 จํานวน 85,600,594 บาท  และงบการเงินรวม 
ปี 2560 จํานวน 128,870,801 บาท  

-  สดัสว่นรายได้สนบัสนนุการขาย ปี 2560 ประมาณ 3%  ปี 2561 ประมาณ 2%   
-  รายได้จากการขายและการให้บริการมีความเก่ียวข้องกบัการขายเทเลคอมของบริษัทหรือไม่ 
หรือมีรายได้อื่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วย     

-  รายได้สนบัสนนุการขายของบริษัทลดลงกวา่ 1%   ซึง่เป็นตวัเลขท่ีสําคญั 
-  สว่นท่ีเป็นกําไรสทุธิสําหรับปี จํานวน 64,268,110 บาท จะเห็นได้ว่ารายได้สว่นใหญ่มาจาก
การสนบัสนนุการขาย  หากบริษัทฯ ขาดรายได้ในสว่นนี ้จะทําให้กําไรของบริษัทฯ หายไปด้วย   

-  รายได้สนบัสนนุการขายของบริษัทฯ ค่อย ๆ หายไปเร่ือย ๆ จากปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร และรายได้สนบัสนนุการขาย มีเกณฑ์อะไรในการทําให้มีรายได้ด้านนี ้

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  จากการพิจารณางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีรายได้สนบัสนนุการขายในงบการเงิน
รวมลดลง ซึ่งการลดลงนี ้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดลงต่อไปเร่ือย ๆ ในปีถัดไป ซึ่งค่า
สนบัสนนุการขาย เกิดจากราคามือถือในตลาดมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีเจ้าของแต่ละย่ีห้อ
กําหนด ซึง่หากราคาขายในตลาดมีการเปล่ียนแปลง คู่ค้าจะชดเชยส่ิงที่เปล่ียนแปลงให้บริษัทฯ  
และบริษัทฯ จึงจะเปล่ียนแปลงราคาตามตลาด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันหรือคํา
รับรองเร่ืองการชดเชยราคา บริษัทฯ ก็จะไม่เปล่ียนแปลงราคา ดงันัน้ค่าใช้จ่าย หรือรายได้
สนับสนุนการขาย จึงไม่มีผลกระทบกับผลกําไร หรือการขาดทุนของบริษัท แต่มาจากผล
ของการปรับราคาในตลาดมือถือ 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  รายได้สนบัสนุนการขาย มีเกณฑ์การปรับราคาจากคู่ค้า มีการรับประกันการปรับราคาให้
เท่าเทียมกบัลกูค้ารายอื่นหรือไม่   

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  คู่ค้าต้องลดราคาให้บริษัทฯ เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่น เน่ืองจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีใหญ่ และบริษัทฯ จะเป็นรายต้น ๆ ที่จะได้รับการติดต่อเพื่อปรับราคาสินค้าใน
ตลาดมือถือ 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  เร่ืองการปรับเปล่ียนการนําส่งรายงานประจําปี และบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นเป็นในรูปแบบ 

URL และ QR Code  ซึง่ทําให้ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวก และเพิ่มภาระให้ผู้ ถือหุ้น 
 

คณุนลินี  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “การส่งรายงาน
ประจําปี การย่ืนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นในรูปแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจํากดั”  
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เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทัง้ช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยดังบประมาณ 

-  บริษัทได้ทําเอกสารรายงานประจําปี และหนงัสือเชิญประชมุเป็นรูปเล่ม ให้ผู้ ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชมุทกุท่าน 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรสง่งบการเงินฉบบัย่อ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นต้องการดงูบการเงินอย่างเดียว  

 

คณุนลินี  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ขอบคณุในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนําไปพิจารณาอีกครัง้ 
 

ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรทําปา้ย QR Code ไว้ที่จดุลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชมุให้ใหญ่ขึน้ 

 

คณุนลินี  ประทบัศร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ขอบคณุในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนําไปพิจารณา 
 

คณุธนภมิู  เดชเทวญัดํารง ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ควรพฒันาจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านมือถือที่บริษัทฯ มีความชํานาญ เช่ียวชาญ  
มากกวา่เปล่ียนไปลงทนุด้านพลงังานทดแทน  

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ขอบคณุสําหรับคําแนะนํา 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  ขอทราบเหตผุลการระดมทนุ โดยวิธีการเพิ่มทนุแทนการออกหุ้นกู้  

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นการระดมทนุที่มีต้นทนุต่ํา ไม่ต้องเสียคา่ดอกเบีย้ ส่งผล
ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสงูขึน้ แตก่ารออกหุ้นกู้บริษัทฯ ต้องจ่ายคา่ดอกเบีย้    

-  ในอนาคต หากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาออกหุ้นกู้ตอ่ไป 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ ได้มีการวิจยั หรือพฒันาผลิตภณัฑ์สินค้ามือถือก่อนนํามาขายหรือไม่ 
-  การเพิ่มทนุที่ผ่านมามีผลตอบรับอย่างไรบ้าง และใน 1 ปี จะทําธุรกิจอะไรเพิ่ม 
-  ใน 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบอะไรบ้าง 
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คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีทีมวิจยั หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ในประเทศจีน มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 
โดยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตมือถือ และมีขัน้ตอนการ QC เพื่อควบคุม
คณุภาพทกุครัง้ 

-  ธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจส่ือสาร เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท ซึง่มีรายได้ที่มัน่คงและ
เติบโตได้ในอนาคต หากมี 5G เข้ามาในประเทศไทย TWZ จะเติบโตตามแน่นอน ส่วนธุรกิจ
ที่จะทําเพิ่มเติมในอนาคตคือธุรกิจพลงังานทดแทน ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมลู และ
ตกลงทางธุรกิจ จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเชิงลึกให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้ แต่ที่สามารถ
แจ้งได้คือ บริษัทฯจะทําโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะอุตสาหกรรมและธุรกิจโรงคัด
แยกขยะ ซึ่งมีผลตอบแทนในเบื อ้งต้นค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) เฉล่ียประมาณ 18-
20% ซึ่งสูงกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ผบตอบแทนประมาณ 10-12%   
ดงันัน้การลงทนุในธุรกิจใหม่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและรายได้ที่มัน่คงให้กบับริษัท 

-  การเพิ่มทุน บริษัทฯ ตัง้เป้าเพิ่มทุนจํานวน 500 ล้านบาท  แต่บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ 
274.784 ล้านบาท  ซึ่งมากกว่า 50% เป็นที่น่าภมิูใจอย่างย่ิง และบริษัทฯ ขอขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน   แต่จํานวนเงิน 274.784 ล้านบาท ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ได้ผลตอบแทน
น้อยกว่าตามข่าวที่แจ้งในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนําเงินไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานขยะอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  จํานวนเงินเพิ่มทนุ 274.784 ล้านบาท  มาจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้หมดหรือไม่ หรือมี PP ด้วย 

 

คณุรัชนก  สภุานิต ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  เป็น Warrant  ยงัไม่มี PP เข้ามา  แตใ่นอนาคตอาจจะมี PP หากเงินลงทนุไม่เพียงพอ 
 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีการจัดการกับสินค้าโทรศัพท์มือถือคงเหลือใน Stock ที่ตกรุ่น หรือลดมูลค่าไป
เร่ือย ๆ อย่างไร 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีขัน้ตอนการควบคุมดูแลอายุของสินค้า หากเกินกําหนดเวลาจะมีการปรับลดไป
ตามสดัส่วน และคาดว่า 2G จะหมดในเดือนสิงหาคม ปี 2562 นี ้บริษัทฯ ได้เคลียร์สินค้า 
2G หมดแล้ว ส่วนสินค้า 3G ยงัใช้ในตลาดล่างอยู่  และปี 2563 จะเร่ิม 5G บริษัทฯ มีการ
ติดตามดแูลสินค้าคงคลงัตลอดเวลา 

 

คณุพชัรา  พชัราวนิช ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
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- ในฐานะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณางบการเงิน 2 ส่วน คือ อัตราการเติบโตของ
สินค้า และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี  ้ สินค้าของบริษัทฯ  แบ่งเป็นแบรนด์
ต่างประเทศ และแบรนด์ในประเทศ นอกจากนีไ้ด้พิจารณา Ageing ของสินค้าจํานวน
สินค้าที่อายเุกิน 4 เดือนมีจํานวนเท่าไร  มีขัน้ตอนอย่างไรในการจดัการกบัสินค้าที่ล้าสมยั  
บริษัทฯ มีขัน้ตอน นโยบาย กําหนดไว้เรียบร้อย เช่น ราคาตลาดต่ํากว่าราคาทนุ บริษัทฯ 
ขายตลาดลา่ง ขายประเทศเพื่อนบ้าน 

- เร่ืองอตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามคณะกรรมการ
บริหาร สาเหตุที่เจ้าหนีใ้ห้เครดิตน้อย เป็นเพราะบริษัทฯ จัดซือ้สินค้าจากต่างประเทศ 
ดงันัน้ การจ่ายเงินค่าสินค้า เป็นเอกสารทางการเงินอีกประเภท ทําให้การ Matching 
ระหว่างเจ้าหนีแ้ละลูกหนีไ้ม่ตรงกัน ในส่วนลูกหนีจ้ะพิจารณาว่ามีระบบการตดัลูกหนี ้
อย่างไร มีการสอบถาม ตรวจสอบทุกครัง้ เน่ืองจากเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจ  สินค้าโทรศพัท์มือถือ ล่าสมยัง่าย แต่ก็ไม่เสีย  บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนตลาดการ
ขายได้ เช่น จากตลาดในห้าง เป็นตลาดนดั ตลาดในประเทศ เป็นตลาดประเทศเพื่อนบ้าน  
ดงันัน้สินค้าจะเสียหายน้อย    

 

 ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  บริษัทฯ มีการทําการตลาดเชิงรุก เพื่อให้คนรู้ย่ีห้อ TWZ มากขึน้อย่างไร และมีการวางแผน
อย่างไร  

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามช่องทางการจัดจําหน่าย เทคโนโลยี และคู่แข่ง
ตลอดเวลา ขอให้มัน่ใจในศกัยภาพของทีมงาน    

 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในที่ประชมุวา่  
-  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นลําดับที่  1 ซือ้หุ้ นของบริษัทฯ  มากกว่านี  ้ปัจจุบันผู้ ถือหุ้ นรายย่อยมี
คอ่นข้างมาก  

 
 

คณุพทุธชาติ รังคสิริ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่    
-  ในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นลําดบัที่ 1 ในช่วงเพิ่มทนุ ก็ได้มีการซือ้ทนุเพิ่มทนุคอ่นข้างมาก และใน
การประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ สามารถเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้สําเร็จในครัง้เดียว     

 

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี ้
ซึง่ในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้ 

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในครัง้นี ้
 
 
 
 



27 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น . 
 
   
                                                                                                                                                                                                           
                  นายพทุธชาติ รังคสิริ 
                   ประธานการประชมุ 
 
 นางสาวนลินี  ประทบัศร 
      เลขานกุารบริษัท  


