เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ ใหม่ )
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 2 โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค
ถนนรั ชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________
ตามที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค
กรุ งเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ ล่วงเลยเป็ นเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ ว ปรากฏว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุม
เป็ นจํานวน 73 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 2,858,920,928 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.8585 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
้
9,906,689,250 หุ้น ซึง่ ไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดตามมาตรา
ั้
103 แห่งประราชบัญญัติ
ทังหมด
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 28 ถือได้ ว่าไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้ การ
ประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ ตามกฎหมาย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงกําหนดให้ มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 (ครัง้ ใหม่) ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 และให้ ยดึ ถือกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามที่ได้ กําหนดเดิม คือ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 8,850 รายคิดเป็ น 9,906,689,250 หุ้น
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพุทธชาติ
2. นายกิตติพงศ์
3. ผศ.ดร. ทิพภากร
4. นางสาวไขแข
5. นายบันดาล
6. รองศาสตราจารย์พชั รา

รังคสิริ
กิตติภสั สร
รังคสิริ
เชิดวิศวพันธุ์
อุดล
พัชราวนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประทับศร
สุภานิต
เดชพงศ์พรหม

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

อัศวสันติชยั

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนลินี
2. นางสาวรัชนก
3. นายธนะชิต
ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่ านอื่น
1. นายพจน์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
พิธีกรกล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
(1) การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2563 ในครั ง้ นี ้ จะพิจารณาเรี ยงตามลํา ดับวาระการประชุมตามที่
กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั ้งสิ ้น 10 วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นก่อน
จึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนั ้นๆ โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ งชื่อ-นามสกุล ทั ้งนี ้
หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรี ยนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
งดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
หรื อเห็นด้ วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้ บตั รลงคะแนน
แต่ถ้ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือขึ ้น แล้ วเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้ านหรื องดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียงจะต้ องกาเครื่ องหมายถูก [/]
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงให้ ถือว่าเห็นด้ วย ซึง่ อาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ทา่ นถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
สําหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
จะใช้ บตั รลงคะแนนที่บริ ษัทฯ ได้ แจกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนน
และเพื่อให้ ผลการตรวจนับคะแนนเป็ นไปอย่างถูกต้ อง จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลัง
เมื่อเสร็จสิ ้นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระลําดับถัดไปก่อน
(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกําหนดไว้
(5) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ ลงทะเบียนแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุม
จนแล้ วเสร็จ บริ ษัทขอความร่วมมือให้ ใช้ สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนันๆ
้
ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่เจ้ าหน้ าที่
ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้ วย
พิธีกรเรี ยนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป
คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้ งว่า ขณะนีม้ ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเอง 19 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น
้ ้น
1,154,687,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 14 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 1,955,682,650 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
33 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 3,110,369,650 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 31.3967 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีทงหมด
ั้
8,850 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณนลินี ประทับศร เลขานุการ
บริษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบต่อไป
วาระที่ 1

เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
-ไม่มี-

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมและ
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของบริ ษัท และได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ที่คดั ค้ านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน แดง
กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,112,070,328 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
รวม
3,112,070,328 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 3

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริ ษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2562 ซึง่ จัดทําขึ ้น

อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทัง้ เผยแพร่ ทางเว็ปไซต์ ของ
บริษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ ยวกับ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2562
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562
มติท่ ปี ระชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2562

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 34 ซึง่ กําหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชี
กํ า ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชี ข องบริ ษั ท เสนอต่อ ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ในการประชุมสามัญ
ประจํ า ปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ง บดุล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุน นี ้ คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี
ตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับงบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ วสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรี ยบเทียบของบริษัท มีดงั นี ้
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม

2562
(ล้ านบาท)
4,759.15

2561
(ล้ านบาท)
4,703.98

หนี ้สินรวม
2,096.33
2,070.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,662.82
2,633.75
รายได้ รวม
3,690.16
3,411.23
กําไรสุทธิ
54.53
61.04
กําไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)
0.0064 บาท
0.0096
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทประจําปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,423,286 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
100.0000
รวม
3,119,423,286 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2562
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
กําหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมาย ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้ นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว
หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็ นครัง้ คราว โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาสถานการณ์ของบริ ษัท โดยตระหนักถึงความมัน่ คงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้ สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ ดงั กล่าว ปั จจุบนั ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริ ษัท อีกทังเป็
้ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะส่งผลกระทบ
เป็ นระยะเวลานานเพียงใด การบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี ้เป็ นสิ่งสําคัญ
ที่บริ ษัทต้ องดํารงไว้ เป็ นพิเศษและบริ หารด้ วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ทางฝ่ ายจัดการจึงขอให้ คณะกรรมการบริ ษัททบทวนการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562
ตามที่ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งเป็ นวันก่อนที่เกิดวิกฤตการณ์ COVID 19 เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ ในการ
ดํา เนิ นงาน อี กทัง้ บริ ษั ทยังมี การขยายการลงทุนในธุรกิ จอื่ นเพิ่มขึน้ ด้ ว ย เช่น ธุรกิจรถไฟฟ้า เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นที่จะต้ องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร

เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุม ัติ ง ดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ประจํา ปี 2562 และจัด สรรทุน สํา รอง
ตามกฎหมายในอัตราไม่ร้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นจํานวนเงิน 2,726,561.30 บาท ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่
ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย Warrant แทนเงินปั นผลหรื อไม่
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ไม่มี
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 และจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 2,726,561.30 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 และจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน
2,726,561.30 บาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,574,586 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,574,586 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี ของบริษัท
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่ อง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ ที่สงั กัดสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่

สําหรับในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2563 เป็ นปี ที่ 3 เนื่องจาก มีผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตใน
้ ้ ค่าสอบ
จํานวนที่เหมาะสม มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ทังนี
บัญชีที่เสนอสําหรับปี 2563 ได้ กําหนดเป็ นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ย่อยในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2563 และกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ประกอบด้ วยรายชื่อดังนี ้
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

นายเจษฎา
นางสาวกรรณิการ์
นายจิโรจ
นางสาวนงลักษณ์
นางสุมนา

หังสพฤกษ์
วิภาณุรัตน์
ศิริโรโรจน์
พัฒนบัณฑิต
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี ้
รายละเอียดค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท

ปี 2563
(บาท)
1,634,000

ปี 2562
(บาท)
1,584,000

ปี 2561
(บาท)
1,440,000

นอกจากนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทได้ คัดเลือกบริ ษัท กริ น ทร์
ออดิท จํา กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท ย่อ ยในประเทศอีก 7 แห่งด้ วย คือ บริ ษัท ปิ ยะชาติ จํากัด,
บริ ษัท ทีแซด เทรดดิง้ จํ ากัด , บริ ษัท เกี ยร์ ทู คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด, บริ ษัท มิตรา คอร์ ปอเรชั่น จํากัด,
บริ ษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด, บริ ษัท ถัง คอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด และบริ ษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรั คชั่น
จํากัด โดยมีคา่ สอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทัง้ 7 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ
2,165,000 บาท
ทังนี
้ ้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่
ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ผู้สอบบัญชีขึ ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากเหตุผลใด
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ค่าสอบบัญชีขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานที่เพิ่มขึ ้น
คุณพจน์ อัศวสันติชยั ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- มีขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS9 และ
สัญญาเช่าการเงินตาม TFRS16 ส่งผลให้ กระบวนการในการตรวจสอบเพิ่มขึ ้น และขึ ้นราคา
ตามอัตราเงินเฟ้อ
ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษัทฯ สามารถกําหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ เร็วกว่าปกติได้ หรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ทางบริ ษัทฯ จะรับไว้ พิจารณา และมีโอกาสเป็ นไปได้ โดยจะวางแผนกับผู้สอบบัญชี
ต่อไป
ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท ย่ อ ย ปี 2563 ขึ น้ ราคาเป็ น
2,165,000 บาท เนื่องจากเหตุผลใด และขึ ้นจํานวนกี่% ของปี 2562
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ค่า สอบบัญ ชี แ ละค่า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท ย่อ ย ปี 2563 วงเงิ น ประมาณ
2,165,000 บาท เนื่องจากปี 2563 บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจากเดิม 2 บริ ษัทเป็ น
7 บริษัท
- ค่า สอบบัญ ชี แ ละค่า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท ย่อ ย ปี 2562 วงเงิ น ประมาณ
1,195,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยปี 2563 ขึน้ ราคา 81.17%
จากปี 2562
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริ ษั ท ย่ อ ยที่ จัด ตัง้ ขึ น้ มาเพิ่ ม เติ ม เป็ นธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ มี โ อกาสสร้ างรายได้ ใ นอนาคต
เนื่องจากปั จจุบนั อุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานทดแทน สามารถสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง และธุรกิจ
รถไฟฟ้า มีแนวโน้ มที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ และสร้ างรายได้ ให้ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน
1,634,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิแ ต่ง ตั ้งผู้ส อบบัญ ชีร ายนายเจษฎา หัง สพฤกษ์ ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 3759 และ/หรื อ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผ้ สู อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713
และ/หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 1,634,000.00 บาท
โดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,621,717 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
รวม
3,119,621,717 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
เลขานุการบริษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษัทให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
สําหรับในปี 2563 ซึง่ เป็ นปี ที่สบิ ห้ า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
2) นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
3) นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร
กรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมแล้ ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ บุคคลข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้ รับ

การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตังเข้
้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดวาระซึ่งได้ รับ
การเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
สําหรับวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจาก
มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ จึงขออนุญาตออกนอกห้ องประชุมและเรี ยนเชิญกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ออกนอกห้ องประชุม เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ให้ เสร็ จสิน้ ก่อน ประธานฯสอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ถ้ าไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
โดยกาเครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ ้นขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเดินไปจัดเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับต่อไป
ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ ้นการนับผลคะแนน ขอเรี ยนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้ องประชุมกลับเข้ า
ที่ประชุม
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
กรรมการบริษัท
1) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,452,880 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9929
0.0071
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
221,243 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
135 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,674,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
2) นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธุ์
กรรมการบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,453,880 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9929
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0071
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
220,243 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
135 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,674,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

3) นายกิตติพงศ์ กิตติภสั สร
กรรมการบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,453,880 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9929
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0071
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
220,243 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
135 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,674,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ สําหรั บปี 2563
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 15 กําหนดว่า
กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกํ าหนดเป็ นจํ านวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้ านบาท
รายละเอี ย ดขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
สําหรับวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อ คัดค้ า นหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ ประชุมมี มติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท สําหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้ านบาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
99.9997
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,664,115 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
10,143 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0003
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,674,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทใหม่ ข้ อ 22/1 และข้ อ 26/1
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ด้ วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ มีประกาศ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กําหนดวิธีการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ มีคําชี ้แจ้ ง เกี่ยวกับการดําเนินการวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ตามคําชีแ้ จง
ดังกล่าว
บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ประสงค์จะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้ องมี
การกําหนดเรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท เพื่อให้ การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทใหม่ ข้ อ 22/1 และข้ อ 26/1 ดังนี ้
ข้ อบังคับบริษัทปั จจุบัน
ข้ อ 22/1
-ไม่มี ข้ อ 26/1
-ไม่มี -

ข้ อบังคับบริษัทขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้ อ 22/1 การประชุ ม คณะกรรมการจะจั ด ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธี การ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด

ซึ่งคณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น พิ จารณาแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ข้ อบังคับของบริษัทโดยแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทใหม่ ข้ อ 22/1 และข้ อ 26/1 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้ างต้ น ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิ ชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ในรูปแบบใด
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริ ษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ COVID19
ไม่แน่นอน

คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากปี 2564 สถานการณ์ปกติ บริ ษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบเดิมเหมือนปี 2563
เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นโดยตรง
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ
อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับใหม่ ข้ อ 22/1 และข้ อ 26/1 และให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับใหม่ ข้ อ 22/1 และข้ อ 26/1 และให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติม
ถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,119,741,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,119,741,258 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรื อชี ้แนะประการใดหรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณภัคชาตา มะโนทัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการจัด การธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ หลัก อย่ า งไร และมี แ ผนการขาย
สินทรัพย์บริษัทหรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจอื่นของบริ ษัทฯ คือ อสังหาริมทรัพย์ พลังงานทดแทน และรถไฟฟ้า
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กําลังมีการพิจารณาขายสินทรัพย์
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ในไตรมาสที่ 1/63 บริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรลดลงอย่ า งมี นัย สํ า คัญ
เนื่องจากเหตุผลใด

คุณรัชนก สุภานิต ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากเปรี ยบเทียบงบการเงิน ไตรมาสที่1 ปี 2563 กับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
พบว่าผลกําไรของบริ ษัทลดลง อย่างมีนยั สําคัญ เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริ ษัทฯ
ได้ จําหน่ายเงินลงทุนของบริ ษัทย่อยชื่อ บริษัท เกียร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ส่งผลให้ มีกําไร
จากการจําหน่ายเงินลงทุน 16.99 ล้ านบาท ทําให้ เมื่อเปรี ยบเทียบกัน ผลการ
ดําเนินงานจึงแตกต่างกัน ซึง่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็ นผลการดําเนินงานปกติของบริษัท
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ในอนาคต บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนบริษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นมาใหม่หรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- เรื่ องการเพิ่มทุนบริ ษัทย่อย อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษัทฯ มีวิธีการและแนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจเทเลคอม ซึง่ ในอนาคตอันใกล้ กําลังเปิ ดระบบ 5G มีธุรกิจ
ที่ตอ่ ยอดได้ มีทิศทางเติบโต เช่น เครื่ องมือถือ อุปกรณ์เสริม และซิมการ์ ดต่างๆ ธุรกิจเสริ ม
ของบริษัทฯ มีรายได้ ที่มนั่ คง เติบโต
ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- การลงทุนใหม่ของบริ ษัทฯ มีแนวทางอย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ มีธุรกิจเสริม มีรายได้ ที่มนั่ คง เช่น พลังงานทดแทน รถไฟฟ้า เป็ นต้ น
ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษัทฯ มีแนวทางการขอความร่วมมือกับ AIS แบบเชิงลึก หรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริ ษัทฯ มี AIS เป็ นพันธมิตร มีการปรับเปลี่ยนร้ านค้ า จากร้ าน Telewiz เป็ นร้ าน AIS
Shop by partner ซึง่ ให้ บริการผู้บริโภคได้ หลากหลายขึ ้น
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี สอบถามในที่ประชุมว่า
- ปี 2564 บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เงินลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าเท่าไร และบริ ษัทฯ มีเงินสดเพียงพอ
หรื อไม่ ต้ องดําเนินการเพิ่มทุนเพื่อนําเงินมาลงทุนหรื อไม่ และปี 2563 บริ ษัทฯ มีเงินสด
หมุนเวียนเพียงพอหรื อไม่

้ อที่ประชุมว่า
คุณกิตติพงศศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่
- เงินลงทุนในธุรกิ จรถไฟฟ้าประะมาณ 540 ล้ านบาท
า
ซึ่งบริรษั ทฯ ลงทุนแบบบครบวงจร
้ โรงงานประะกอบ และจัดจําหน่าย เน้ นรถไฟฟ
ร ้ าซึง่ ใช้ ในนการขนส่ง (Logistic) เพื่อ
ตัง้งแต่
ลดดค่าใช้ จ่ายให้ บริ ษัทต่างๆ นอกจากนี
น
บ้ ริ ษัษัทฯ ได้ ทํา วิจัยยทางการตลาดด และศึกษา
คววามเป็ นไปได้ แล้
แ ว
- เรื่ องการดํ าเนินการเพิ่มทุน กํ าลังอยู่ในช่วงพิจารณา และะปี 2563 บริ ษัษัทฯ มี เงิ นสด
หมมุนเวียนเพียงพพอ
พิธีกร กล่าวขขอบคุณท่านผู้ถืถือหุ้นที่สละเวลาาในการเข้ าร่ วมปประชุม หากผิดพพลาดประการใดขขออภัย ณ ที่นี ้
ซึง่ ในนปี ต่อไปบริ ษัทจะปรั
จ บปรุงและพพัฒนาให้ ดีขึ ้น
ประธานฯ กล่
ก าวปิ ดการประชุมในครัง้ นี ้

ปิ ดประะชุมเวลา 11.005 น.

นายพุทธชชาติ รังคสิริ
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