เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่ )
บริษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพ รัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________
ตามที่ บริ ษัท ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้ องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพ รัชดา เนื่องจากเวลา ได้ ลว่ งเลยเป็ น
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (11.00 น.) แล้ ว ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็ นจํานวน
ั้
77 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 31.5380 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดตามมาตรา
ั้
103 แห่งประราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 28 ถือได้ ว่าไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้ การประชุม
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ ตามกฎหมาย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงกําหนดให้ มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 (ครัง้ ใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ ยดึ ถือกําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ตามที่ได้ กําหนดเดิม คือ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มกราคม 2564
มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 8,586 รายคิดเป็ น 9,906,689,250 หุ้น
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพุทธชาติ
2. นายกิตติพงศ์
3. ผศ.ดร. ทิพภากร
4. นางสาวไขแข
5. รองศาสตราจารย์พชั รา
6. นายบันดาล
7. นายพงชาญ

รังคสิริ
กิตติภสั สร
รังคสิริ
เชิดวิศวพันธุ์
พัชราวนิช
อุดล
สําเภาเงิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประทับศร

ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และเลขานุการบริ ษัท
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนลินี
2. นายสกล
3. นายธนะชิต

ปวิตรานนท์
เดชพงศ์พรหม

ผู้เข้ าร่ วมประชุมท่ านอื่น
1. นายอมฤต ศุขะวณิช ตําแหน่งที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
2. นายระพงษ์ สทิ ธิ์ เผ่าภูรี ที่ปรึกษากฎหมาย
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
พิธีกรกล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
(1) การประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 บริษัทจะจัดให้ มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้ แต่ละที่นงั่ มีระยะห่างอย่างน้ อย 1 เมตร ดังนัน้ ขอให้ ท่านนัง่ ตามจุดที่บริ ษัทจัดไว้ โดยไม่
เคลื่อนย้ ายที่นงั่ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้ เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทขอความร่วมมือ
ให้ ท่าน สวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้ างเคียง และในการ
ประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทจะพิจารณาเรี ยงตามลําดับวาระการประชุมตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทงสิ
ั ้ ้น 8
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนันๆ
้ และเพื่อเป็ นการ
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสําหรับการ
สอบถาม ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคําถามโดยเขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ระบุชื่อนามสกุล หากเป็ นผู้รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทที่จุดลงทะเบียน
หรื อส่งในห้ องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรี ยนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
้ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนันๆ
เป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วย อนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้ บตั รลงคะแนน
แต่ถ้ามีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น แล้ วเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ จะเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้ านหรื องดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียงจะต้ องกาเครื่ องหมายถูก [/]
ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงให้ ถือว่าเห็นด้ วย และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ทา่ นถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
ั้
ยน
(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรื อใช้ สิทธิลงคะแนนมาเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ขนตอนการลงทะเบี
บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ขอให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน
เสียงให้ ถกู ต้ องตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกําหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงทะเบียนแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุม
จนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือให้ ใช้ สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าที่ของ
้
บริ ษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนันๆ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงแก่
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้ วย
พิธีกรเรี ยนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป
คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้ งว่า ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมที่มาด้ วยตนเอง 37 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น
1,181,808,882 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 2,179,565,930 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น
ั้
(ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
68 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 3,361,374,812 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.9304 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีทงหมด
ั้
8,586 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 2563
เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่ง
สําเนารายงานการประชุมให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังได้
และได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
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 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม

วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธารเทพ ฮอล์ล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้ าพระยาปาร์ ค
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,364,819,109 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
3,364,819,109 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
รวม
พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ ายของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดไว้ ว่าหากบริ ษัทจะเพิ่มทุนจาก
จํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว ได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทต้ องทําการลดทุนจดทะเบียนสําหรับ
หุ้นสามัญที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้ เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 16,442,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาทโดยแบ่งออกเป็ น
(1) ทุ น จดทะเบี ย นที่ ชํ า ระแล้ วจํ า นวน 990,668,925 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ ทั ง้ สิ น้
9,906,689,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
(2) ทุน จดทะเบี ย นที่ ยัง ไม่ไ ด้ เ รี ย กชํา ระจํา นวน 653,555,757 บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ
จดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ทัง้ นี ้ หุ้น สามัญ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ จํา หน่า ยดัง กล่า ว เป็ นหุ้น สามัญ ที่ เ สนอขายให้ กับ ผู้ถือ หุ้น เดิ มตาม
สัดส่วน ซึง่ ได้ หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป ซึ่งได้ หมดอายุตั ้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามัญ
ที่ออกเพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้
หมดอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดสอบถาม ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายของ
บริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม : อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 4

จํานวน 3,135,290,979 เสียง
จํานวน 229,993,200 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง
รวม
3,365,284,179 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

93.1657
6.8342
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระ
การประชุมที่ 3 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
990,668,925 บาท
แบ่งออกเป็ น
9,906,689,250 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.10
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
9,906,689,250 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (- หุ้น) ”
ทัง้ นี ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถาม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,135,415,981 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1659
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8340
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
229,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,365,409,181 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท
เลขานุการบริ ษัท เพื่อเพิ่มความสามารถให้ บริ ษัทในกิจกรรมการลงทุน การชําระหนี ้ ตลอดจนใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยเพิ่มทุน
อีกจํานวน 660,445,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 990,668,925 บาท เป็ น 1,651,114,875 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ทังนี
้ ้ รายละเอียดการเพิ่มทุน
ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ าน หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- สัดส่วนรายได้ ของธุรกิจหลักกี่เปอร์ เซ็นต์ และจากธุรกิจอะไร ต้ องเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรม
หรื อไม่
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจ Telecom สัดส่วนรายได้ มากกว่า 95 %
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็ นอย่างไร
-

D/E อยูท่ ี่เท่าไร และกระแสเงินสดต้ นปี 2563 เหลือเท่าไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ปั จจุบันยังไม่ได้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิงบ
การเงินประจําปี 2563 หากประชุมเสร็จแล้ วจะแจ้ งข่าว และเปิ ดเผยตัวเลขให้ ทราบ
คุณทิพภากร รังคสิริ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- D/E Ratio ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั อยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่เกิน 2:1
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ขอให้ บริษัทฯ อธิบายแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน และแหล่งเงินทุน
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ขอสรุปรายละเอียดการแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน จํานวน 660 ล้ านบาท ดังนี ้

1. เพื่อนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 490 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
1.1 ชําระค่าหุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
1.2 โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ธนาคาร
1.3 ทุนสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. เพื่อนําเงินไปใช้ ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม จํานวน 120 ล้ านบาท
3. เพื่อนําเงินไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จํานวน 50 ล้ านบาท
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ยอดขายของ บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นอย่างไร มีกําไรหรื อไม่ อย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- แผนธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากสถานการณ์ COVID ใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั ความต้ องการใช้ รถ EV มีมากขึน้ และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสนับสนุน
ธุรกิจรถ EV
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- จุดอ่อนของรถ EV คือการชาร์ ตไฟ ในเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ จะแก้ ไขปั ญหานี ้ เพื่อเพิ่มยอดขาย ได้
อย่างไร ระบบซ่อมบํารุงและศูนย์บริการเป็ นอย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- พลังงานไฟฟ้า หรื อ การชาร์ จไฟ บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลจาก EGATE ในเรื่ องการเปิ ดสถานีชาร์ จไฟ
ซึง่ ใช้ เวลาสร้ างไม่เกิน 3 เดือน ธุรกิจ Logistics เติบโตสูงขึ ้นเนื่องจากผู้บริ โภคจับจ่ายใช้ สอย
ผ่านระบบ Online มากขึ ้น ส่งผลให้ คนต้ องการประกอบธุรกิจส่วนตัวมากขึ ้นขับรถส่งสินค้ า
มากขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รถขนส่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่ง ธุรกิจลีสซิ่ง
ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะช่วยสนับสนุนให้ คนมีอาชีพมากขึ ้น และบริ ษัทฯ มีมือ
อาชีพมาช่วย โครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นได้ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
- ศูนย์บริการ หรื อ Maintenance บริษัทฯ มีแผนงานทําศูนย์บริการครบวงจร แต่กําลังปรับปรุงแผน
- จุดที่ตงสถานี
ั้
ชาร์ จไฟไม่มีปัญหา เนื่องจากบริ ษัทฯ เน้ นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภทรถ
ขนส่ง (Logistics) ซึง่ มีการกําหนดเส้ นทางเดินรถที่ชดั เจน สามารถกําหนดจุดที่ตงสถานี
ั้
ชาร์ จ
ไฟระหว่างเส้ นทางได้ นอกจากนี ้ ระบบการชาร์ จไฟมีหลายรู ปแบบ เช่น Portable Fast
Charge

คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- เป้ายอดขาย EV ในอีก 5 ปี เป็ นอย่างไร
-

IRR จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็ นอย่างไร มี BOI หรื อไม่ อย่างไร และได้ วางแผนงบการ
ลงทุนในแต่ละ Project เท่าไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- จากนโยบายภาครัฐหรื อกระแสของโลกในปั จจุบนั มีนโยบายยกเลิกใช้ รถนํ ้ามัน ในอีก 5 ปี
ข้ างหน้ า จะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ ้น
- บริษัทฯ ได้ วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment - ROI)
ประมาณ 115%
- บริษัทฯ ได้ ถือหุ้น บริษัท ริ ช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด ซึง่ ทําธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
และได้ รับใบอนุญาต BOI เรี ยบร้ อยแล้ ว
คุณฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ต้ องใช้ เงินกู้หรื อไม่ ถ้ าใช้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่าไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ต้ นทุนการเงิน หรื อ Cost of fund ประมาณ 7% ขึ ้นอยูก่ บั โครงการ ซึง่ ธุรกิจยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า มีผ้ สู นับสนุนค่อนข้ างมาก
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริ ษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ริ ช เอเชี ย คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) หรื อ RICH ใช่หรื อไม่
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริษัทร่วม ไม่ใช่บริษัทย่อย
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท จํานวน 660,445,950 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950 บาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,145,215,981 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1306
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8693
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 231,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,365,409,181 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในวาระ
การประชุมที่ 5 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,651,114,875 บาท
16, 511,148, 750 หุ้น
0.10
บาท
16, 511,148, 750 หุ้น
หุ้น ”

ทัง้ นี ้ ให้ บุค คลที่ ค ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติ ม หรื อ คัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุ ปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,152,001,822 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1994
จํานวน
229,993,200 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8005
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,381,995,022 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่ เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
เลขานุการบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของ
บริ ษัท และกระจายการลงทุนสูธ่ ุรกิจอื่น เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็ น
การกระจายความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจมากขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนจํานวนมากในการขยายฐาน
ธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ ชําระหนี ้ ตลอดจนใช้ สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดังนัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริ ษัท รวมถึงช่วยเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมี
ฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่
เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ที่ ร าคาเสนอขายหุ้น ละ 0.10 บาท ซึ่ง เป็ นราคาตาม
มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ โดยจัด สรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้น นั ้นทิ ้ง และผู้ถือ หุ้น สามารถจองซื ้อหุ้น สามัญ ออกใหม่เ กิน กว่า สิท ธิไ ด้ โ ดยให้
จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท่ีไม่ได้ รับการจองซื ้อในการจัดสรรครัง้ แรกที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิ และชํ าระราคา ค่า จองซื ้อหุ้น ครบถ้ ว นแล้ ว ทุก ราย โดยการจัด สรรหุ้น ที่เ หลือ ให้ เ ป็ นไปตาม
้ กรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุ
Offering”) ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธินนให้
ั ้ เป็ นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก
ในจํานวนมากกว่า หรื อ เท่ากับจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ รับชําระค่าจองซือ้ หุ้น
ครบถ้ วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดทุ
ั้
กราย

2) ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
้
งต่อไปนี ้
ตามขันตอนดั
2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ผ้ จู องซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ ปัด
เศษของหุ้นนัน้ ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวน
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว
2.2) ในกรณี ที่ยงั มีห้ นุ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 2.1) บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคูณด้ วยจํานวนหุ้นที่คงเหลือนัน้ ผลลัพธ์ จากการคํานวณจะเท่ากับ
จํานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้ รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละ
้ ้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ
รายได้ จองซื ้อและชําระราคาค่าจองซื ้อครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อนี ้จนกว่าไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
กรณีการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี ้ส่งผลให้ ผ้ จู องซื ้อรายใดถือหุ้น
ถึงหรื อข้ ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัท ผู้จองซื ้อมีหน้ าที่
ต้ องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right
Offering (Record Date) คือ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และกําหนดให้ วนั จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่
้ ้น 5 วันทําการ
24–30 มีนาคม 2564 รวมทังสิ
ในการนีใ้ ห้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง)
1) การกําหนด หรื อแก้ ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่ รวมไปถึง
1.1)
1.2)

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น
(Record Date)

1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

อัตราส่วนการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ระยะเวลาการจองซื ้อและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น

2) การเข้ าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
3) การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น รวมทัง้ การจัดเตรี ยมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ มีอํานาจดําเนินการใดๆ
อันจําเป็ นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้ น
4) การแต่ ง ตัง้ และมอบหมายบุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามเหมาะสมให้ เ ป็ นผู้รั บ มอบอํ า นาจช่ ว งในการ
ดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ น
ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อคัดค้ าน หรื องดออกเสียงหรื อไม่ ซึง่ ในที่
ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ชําระหนี ้ธุรกิจเดิม คือหนี ้อะไร อย่างไร เช่น หนี ้ธนาคาร, เจ้ าหนี ้การค้ า , B/E หรื อ P/N
คุณนลินี ประทับศร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ชําระหนี ้ธนาคาร
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- D/E ของบริษัทฯ ตํ่ากว่า 2 ทําไมบริษัทฯ ไม่ก้ เู งินธนาคาร แทนการขอเพิ่มทุน
คุณพงชาญ สําเภาเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนําเงินไปลงทุน ชําระหนี ้ และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัทการระดมทุนและนําเงินไปชําระหนี ้ จะทําให้ อตั ราส่วน D/E ลดลง ฐานะทางการเงินของ
บริ ษัทมีความแข็งแกร่ งเพิ่มขึน้ และรองรับการขยายธุรกิจที่จะเติบโตไปข้ างหน้ าได้ อีกไม่กี่ปี

ข้ างหน้ าโลกจะเปลี่ยนเป็ นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากปั ญหา PM2.5 บริ ษัทฯ ได้ เห็นโอกาส
ในการทําธุรกิจนี ้ จึงต้ องระดมทุนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการทําธุรกิจ
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- TWZ ถือหุ้นบริ ษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด กี่เปอร์ เซ็นต์
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด จํานวน 31.17% ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและ
ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และได้ รับ BOI
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- D/E หลังการเพิ่มทุน จะเหลือเท่าไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หลังเพิ่มทุนจะรู้ตวั เลขที่แท้ จริง จะทํา Feasibility อีกครัง้
คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ ได้ ลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท อีวี สมาร์ ทเมเนจเม้ นท์ จํากัด และ บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากัด เท่าไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 31.17 ชําระเงินลงทุนแล้ วจํานวน 50 ล้ านบาท
-

บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 51ชําระเงินลงทุนแล้ วจํานวน 50 ล้ านบาท

-

บริ ษัท อีวี สมาร์ ทเมเนจเม้ นท์ จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 60 ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ชําระค่าหุ้น

-

บริ ษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากัด เท่าไร ถือหุ้นร้ อยละ 100 ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ชําระค่าหุ้น

คุณณรงค์ชยั สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.10 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด 0.07 บริ ษัทฯ คิดว่าจะเพิ่มทุนสําเร็จหรื อไม่
มีแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มทุนสําเร็จ
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ตามกฎหมายต้ องเพิ่มทุนที่ราคาพาร์ ถ้ าผู้ลงทุนเห็นว่าโครงการเราน่าสนใจ สามารถซื ้อหุ้นใน
จํานวนมากได้ ง่ายกว่าซื ้อในตลาดหุ้น

คุณธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู้เท่าไร ครบกําหนดชําระเมื่อไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ภาระหุ้นกู้ 420 ล้ านบาท ครบกําหนดชําระ เดือนมกราคม ปี 2565
คุณโชคชัย ศรี เสวกกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ปี 2561 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น แต่เสนอขายหุ้นไม่หมด ครัง้ นี ้ ราคา
เสนอขายหุ้น 0.10 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ปั จจุบนั ราคา 0.07 – 0.08 บาทต่อหุ้น
บริ ษัทฯ จะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าการเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ จะประสบความสําเร็ จในการระดมทุน
และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ จะจองซื อ้ หุ้น เพิ่มทุน ส่ว นที่ เ หลือ ในกรณี ผ้ ูถือ หุ้นรายอื่ น ไม่จ องหรื อ ไม่
อย่างไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นตํ่ากว่าราคาพาร์ ได้ และหากเห็นว่าโครงการต่าง ๆ
มีศกั ยภาพ การซื ้อหุ้นในตลาดไม่สามารถซื ้อได้ จํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ คาดหวังว่าผู้ถือหุ้น
ส่วนใหญ่น่าจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ติดต่อไว้ ให้ ความสนใจ มัน่ ใจว่า
การเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะประสบความสําเร็จ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หรื อคัดค้ านหรื องดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกโดยบริ ษัท 6,604,459,500 หุ้น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน 3,150,006,940 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
93.1403
คิดเป็ นร้ อยละ
6.8596
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 231,993,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
รวม
3,382,000,140 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่ องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรื อชี ้แนะประการใดหรื อไม่ ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ ดงั นี ้
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ทําไมไม่ออกหุ้นเพิ่มทุน จําหน่ายให้ กลุม่ บุคคลอื่นแทนผู้ถือหุ้นเดิม
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ครัง้ นี ้บริษัทฯ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นรายเดิมก่อน หลังจากนันอาจจะมี
้
นโยบายขายกลุม่ บุคคลอื่นต่อไป
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- แผนงานรถ EV จะเห็นเป็ นรูปธรรมอีกกี่ปีข้ างหน้ า
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากสถานการณ์ COVID ดีขึ ้น ก็น่าจะเริ่มได้ ทนั ที
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดีหรื อไม่ Margin เท่าไร
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID ลูกค้ าทุกระดับ ทังตลาดล่
้
าง กลางและบน
มีความจําเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์มือถือ และมีสินค้ ารุ่นใหม่ออกมา เครื่ องมือถืออินเตอร์ แบรนด์
Margin ประมาณ 10% ส่วนยี่ห้อ TWZ ยอดขายดีขึ ้น ผู้บริ โภคกลุม่ ล่างต้ องการเครื่ องมือที่
ใช้ งานได้ จริง ราคาจับต้ องได้
คุณทิพภากร รังคสิริ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโควิด ทําให้ ประชาชน หันมาใช้ Smart Phone ตลาดล่างมากขึ ้น
ทําให้ ยอดขายดีขึ ้น
คุณชาญ พรพิพฒ
ั น์กลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ราคาหุ้น ในตลาดตํ่า มาก ทํา ให้ เ พิ่ ม ทุน ยาก หากการเพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ไ้ ม่ สํา เร็ จ บริ ษั ท ฯ
จะดําเนินการอย่างไรต่อไป
คุณกิตติพงศ์ กิตติภสั สร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หากเพิ่มทุนไม่สําเร็จ ต้ องหาแหล่งเงินทุนต่อไป

คุณเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า
- ธุรกิจใหม่ ใช้ ทีมงานเดิม หรื อ ทีมงานใหม่ และธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงอย่างไร
คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
- ทีมงานผสมผสานกันทังที
้ มเดิมและทีมของพาร์ ทเนอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ และจะพยายามทํา
ให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายมากที่สดุ
- ความเสี่ยงของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ บริ ษัทฯ มีการวางแผนดูแลความเสี่ยง
และทําขัน้ ตอนการทํางานให้ รัดกุม ปล่อยสินเชื่อให้ เจ้ าของธุรกิจ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เป็ น Trade Finance มีการเดินทางไปพบลูกค้ า 1-2 ครัง้ ต่อเดือน เพื่อส่งสินค้ า รู้ ยอดขาย และ
พฤติ ก รรมของลูก ค้ า เริ่ ม ต้ น จะปล่อ ยสิ น เชื่ อ รายละประมาณ 100,000 บาท ให้ ลูก ค้ า
ประมาณ 500 – 1,000 ราย โดยจะทําเป็ นเฟส เพื่อให้ มนั่ ใจ NPL หรื อ หนี ้เสีย หากธุรกิจดี
ค่อยขยาย และหา Partner ที่มีเงินทุนมากกว่าเข้ ามาลงทุน
- ธุรกิจถุงมือยาง บริ ษัทฯ สามารถทําเป็ น Back to back LG เราอยู่ตรงกลาง คิดค่า
Management Fee ไม่ต้องเสี่ยงซื ้อของมาและขายไป และหาวิธีที่ปลอดภัยที่สดุ เป็ นวิธีการที่
Margin ตํ่า แต่ทําให้ เกิด Cash flow สูง
พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้ าร่ วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี ้
ซึง่ ในปี ต่อไปบริ ษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ ดีขึ ้น
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมในครัง้ นี ้

ปิ ดประชุมเวลา 11.40 น.

นายพุทธชาติ รังคสิริ
ประธานการประชุม
นางสาวนลินี ประทับศร
เลขานุการบริ ษัท

