
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 โรงแรมรามาดา บาย วนิแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค 

 ถนนรัชดาภเิษก แขวงรัชดาภเิษก  เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพฯ  เน่ืองจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
เป็นจํานวน 73 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 2,858,920,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.8585 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด 9,906,689,250 หุ้น ซึง่ไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย ทําให้การ
ประชมุในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ไมส่ามารถดําเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มี
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 (ครัง้ใหม)่ ในวนัศกุร์ท่ี 14  สงิหาคม 2563  และให้ยดึถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามท่ีได้กําหนดเดิม คือ ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 8,850 รายคิดเป็น 9,906,689,250 หุ้น             
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพทุธชาติ   รังคสริิ  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสริิ  กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการ 
5. นายบนัดาล อดุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไมมี่ - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลนีิ ประทบัศร  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
     และเลขานกุารบริษัท 
 2. นางสาวรัชนก สภุานิต  ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 3.   นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 

1.  นายพจน์ อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั 

เอกสารแนบ 1 



 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 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  

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

 (4)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 

(5)  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนลว่งหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงเหน็ด้วย 

พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 19 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,154,687,000 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 14 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,955,682,650 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
33 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,110,369,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.3967 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  



 
 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 มีทัง้หมด 8,850 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่ง  ๆและสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที่ 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมและ
จดัสง่สําเนารายงานการประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของบริษัท และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชัน้ 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก  ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน แดง  
กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,112,070,328  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          3,112,070,328 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 
 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2562  ซึง่จดัทําขึน้



 
 

อย่างถกูต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2562 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2562 
 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

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

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแล้วสรุปได้ดงันี ้

 

 ข้อมลูงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดงันี ้
 

รายละเอียด 
2562 

(ล้านบาท) 
2561 

(ล้านบาท) 
สนิทรัพย์รวม 4,759.15 4,703.98 

หนีส้นิรวม 2,096.33 2,070.23 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,662.82 2,633.75 
รายได้รวม 3,690.16 3,411.23 
กําไรสทุธิ 54.53 61.04 
กําไรตอ่หุ้น (หน่วย :บาท) 0.0064 บาท 0.0096 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

 



 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติั
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปี 2562  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,423,286  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ              0.0000 

        รวม            3,119,423,286 เสียง     คดิเป็นร้อยละ       100.0000 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

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

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

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนกัถึงความมัน่คงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าว ปัจจุบนัได้ส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานและสภาพคลอ่งของบริษัท อีกทัง้เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบ 
เป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนีเ้ป็นสิ่งสําคญั
ท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมดัระวงัอนัเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2562 
ตามท่ีได้มีมติอนมุติัไว้ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  

ซึ่งเป็นวนัก่อนท่ีเกิดวิกฤตการณ์ COVID 19 เพ่ือให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ในการ
ดําเนินงาน อีกทัง้บริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึน้ด้วย เช่น ธุรกิจรถไฟฟ้า เป็นต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร



 
 

เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี  2562 และจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายในอตัราไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 2,726,561.30 บาท ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38   

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่
ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย Warrant แทนเงินปันผลหรือไม ่ 

 

คณุนลนีิ ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ไมมี่ 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2562  และจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 2,726,561.30 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 และจัดสรรกําไรสทุธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  
2,726,561.30 บาท  
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,574,586  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม              3,119,574,586 เสียง     คดิเป็นร้อยละ     100.0000 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 
 

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

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



 
 

สําหรับในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2563 เป็นปีท่ี 3 เน่ืองจาก มีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตใน
จํานวนท่ีเหมาะสม  มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานสอบบญัชี  ทัง้นี ้ค่าสอบ
บญัชีท่ีเสนอสําหรับปี 2563 ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
ยอ่ยในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติั ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ประกอบด้วยรายช่ือดงันี ้

1.) นายเจษฎา    หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 
3.) นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
4.) นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 
5.) นางสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 

 

 ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา  เป็นดงันี ้  

รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี และคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,634,000   1,584,000   1,440,000 
 

 

 นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก  7 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด, 
บริษัท ทีแซด เทรดดิง้ จํากัด , บริษัท เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด, 
บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จํากัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น 
จํากดั โดยมีคา่สอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยทัง้ 7 แห่ง รวมกนัในวงเงินประมาณ 
2,165,000 บาท 

  ทัง้นี ้สํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ
สว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด
  

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่
ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 
 



 
 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ผู้สอบบญัชีขึน้คา่สอบบญัชี เน่ืองจากเหตผุลใด 

 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- คา่สอบบญัชีขึน้ตามอตัราเงินเฟ้อ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีเพิ่มขึน้  

 

คณุพจน์ อศัวสนัติชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึน้  เน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS9 และ

สญัญาเช่าการเงินตาม TFRS16 สง่ผลให้กระบวนการในการตรวจสอบเพิ่มขึน้ และขึน้ราคา
ตามอตัราเงินเฟ้อ 
 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ สามารถกําหนดวนัจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เร็วกวา่ปกติได้หรือไม ่ 

 

คณุกิตติพงศ์  กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และมีโอกาสเป็นไปได้ โดยจะวางแผนกับผู้สอบบัญชี

ตอ่ไป 
 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2563 ขึน้ราคาเป็น 

2,165,000 บาท เน่ืองจากเหตผุลใด และขึน้จํานวนก่ี% ของปี 2562 
 

คณุนลนีิ ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2563 วงเงินประมาณ

2,165,000 บาท  เน่ืองจากปี 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จากเดิม 2 บริษัทเป็น 
7 บริษัท   

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2562 วงเงินประมาณ
1,195,000 บาท   

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยปี 2563 ขึน้ราคา 81.17% 
จากปี 2562 
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้มาเพิ่มเติม เป็นธุรกิจใหม่ท่ีมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต 

เน่ืองจากปัจจบุนั อตุสาหกรรมธุรกิจพลงังานทดแทน สามารถสร้างรายได้ท่ีมัน่คง  และธุรกิจ
รถไฟฟ้า มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคตอนัใกล้ และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
ทกุทา่น 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก



 
 

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั รายละเอียดตามท่ีเสนอ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 
1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม    อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3759 และ/หรือ  
นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5113  และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4713 
และ/หรือ  นางสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั  
เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัท โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และกําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000.00 บาท 
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,621,717  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          3,119,621,717 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

สําหรับในปี 2563 ซึง่เป็นปีท่ีสบิห้า มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1)  ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสริิ  กรรมการบริษัท  
 2)  นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการบริษัท 
3)  นายกิตติพงศ์  กิตติภสัสร  กรรมการบริษัท 
  

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

ทัง้นี ้บคุคลข้างต้นมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับ



 
 

การเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซึ่งได้รับ
การเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

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

 

ประธานฯ เม่ือเสร็จสิน้การนบัผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการท่ีออกนอกห้องประชมุกลบัเข้า
ท่ีประชมุ  

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้

1)  ผศ.ดร.ทิพภากร  รังคสริิ กรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,452,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9929 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน               221,243  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0071 
 งดออกเสียง  จํานวน                     135 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
                  รวม           3,119,674,258 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 
 

2)  นางสาวไขแข  เชิดวิศวพนัธุ์  กรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,453,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9929 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                220,243   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0071 
 งดออกเสียง  จํานวน                       135 เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           3,119,674,258 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

  
 
 



 
 

 3)  นายกิตติพงศ์ กิตติภสัสร กรรมการบริษัท 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,453,880  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9929 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                220,243  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0071 
 งดออกเสียง  จํานวน                       135  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                  รวม           3,119,674,258 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2563 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

 
  

สําหรับวาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท สําหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,664,115  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9997 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                 10,143 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0003 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          3,119,674,258 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 



 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทใหม ่ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 
 

  เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ
ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กําหนดวิธีการประชมุต่างๆ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ได้ และกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้มีคําชีแ้จ้ง เก่ียวกบัการดําเนินการวิธีการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 74/2557 ดงักล่าว ตามคําชีแ้จง
ดงักลา่ว  

 

  บริษัทมหาชนจํากดัท่ีประสงค์จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะต้องมี
การกําหนดเร่ืองการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบับริษัท เพ่ือให้การประชมุคณะกรรมการ
บริษัทกระทําผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น จงึควรเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทใหม ่ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ดงันี ้

   

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 22/1  
-ไมมี่ - 

ข้ อ  2 2 /1  การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 26/1 
-ไมมี่ - 

ข้อ 26/1   การประชมุผู้ ถือหุ้นจะจดัประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ตามรายละเอียดดงักลา่ว
ข้างต้น ทัง้นี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ จะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2564 ในรูปแบบใด 

 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ COVID19 

ไมแ่น่นอน 
 

 
 



 
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- หากปี 2564 สถานการณ์ปกติ บริษัทฯ จะจดัประชมุผู้ ถือหุ้นรูปแบบเดิมเหมือนปี 2563 

เพ่ือพบปะพดูคยุกบัผู้ ถือหุ้นโดยตรง 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติ
อนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 และให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,119,741,258  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                  รวม          3,119,741,258 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ไมมี่เร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุภคัชาตา มะโนทยั ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีแผนการจัดการธุรกิจอ่ืน ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักอย่างไร และมีแผนการขาย

สนิทรัพย์บริษัทหรือไม ่
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ คือ อสงัหาริมทรัพย์  พลงังานทดแทน  และรถไฟฟ้า   
- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กําลงัมีการพิจารณาขายสนิทรัพย์ 

 

คณุนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- งบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 1/63 บริษัทฯ มีกําไรลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

เน่ืองจากเหตผุลใด 



 
 

คณุรัชนก สภุานิต  ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- หากเปรียบเทียบงบการเงิน ไตรมาสท่ี1 ปี 2563 กับงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  

พบวา่ผลกําไรของบริษัทลดลง อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ 
ได้จําหน่ายเงินลงทนุของบริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  สง่ผลให้มีกําไร
จากการจําหน่ายเงินลงทุน 16.99 ล้านบาท ทําให้เม่ือเปรียบเทียบกัน ผลการ
ดําเนินงานจงึแตกตา่งกนั ซึง่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เป็นผลการดําเนินงานปกติของบริษัท 

 

คณุนรา  ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ในอนาคต บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทนุบริษัทยอ่ยท่ีจดัตัง้ขึน้มาใหมห่รือไม ่

 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- เร่ืองการเพิ่มทนุบริษัทยอ่ย อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีวิธีการและแนวทางปรับปรุงผลการดําเนินงานอยา่งไร 

 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเทเลคอม  ซึง่ในอนาคตอนัใกล้กําลงัเปิดระบบ 5G  มีธุรกิจ

ท่ีตอ่ยอดได้ มีทิศทางเติบโต เช่น เคร่ืองมือถือ อปุกรณ์เสริม และซิมการ์ดต่างๆ ธุรกิจเสริม
ของบริษัทฯ มีรายได้ท่ีมัน่คง เติบโต 

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- การลงทนุใหมข่องบริษัทฯ มีแนวทางอยา่งไร  

 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีธุรกิจเสริม มีรายได้ท่ีมัน่คง เช่น พลงังานทดแทน รถไฟฟ้า เป็นต้น 

 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มีแนวทางการขอความร่วมมือกบั AIS แบบเชิงลกึ หรือไม ่ 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  
- บริษัทฯ มี AIS เป็นพนัธมิตร มีการปรับเปล่ียนร้านค้า จากร้าน Telewiz เป็นร้าน AIS 

Shop by partner  ซึง่ให้บริการผู้บริโภคได้หลากหลายขึน้  
 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี สอบถามในท่ีประชมุวา่  
- ปี 2564 บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทนุในธุรกิจรถไฟฟ้าเท่าไร และบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอ

หรือไม่ ต้องดําเนินการเพิ่มทนุเพ่ือนําเงินมาลงทนุหรือไม่ และปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสด
หมนุเวียนเพียงพอหรือไม ่ 
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