
 

 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 (ครัง้ใหม่) 
บริษัท ทดีบับลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดทีี่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ กรุงเทพ รัชดา 
 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา  เน่ืองจากเวลา ได้ลว่งเลยเป็น
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะเป็นจํานวน 
77 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.5380 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย ทําให้การประชมุ 
ในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2564 ไม่สามารถดําเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 (ครัง้ใหม)่ ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564  และให้ยดึถือกําหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิเข้าร่วม
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564  ตามท่ีได้กําหนดเดิม คือ ในวนัท่ี 12 มกราคม 2564 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มกราคม 2564 
มีจํานวนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 8,586 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. รองศาสตราจารย์พชัรา พชัราวนิช  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายบนัดาล อดุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายพงชาญ  สําเภาเงิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไมมี่ - 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลนีิ ประทบัศร  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
     และเลขานกุารบริษัท 
 2. นายสกล ปวิตรานนท์  ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 3.   นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 
1. นายอมฤต  ศขุะวณิช ตําแหน่งท่ีปรึกษาโครงการพิเศษ   
2. นายระพงษ์สทิธ์ิ  เผา่ภรีู ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

พิธีกรกลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  การประชมุสามญัวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 บริษัทจะจดัให้มีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

ท่ีเหมาะสม โดยจะจดัให้แต่ละท่ีนัง่มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดงันัน้  ขอให้ท่านนัง่ตามจดุท่ีบริษัทจดัไว้ โดยไม่
เคล่ือนย้ายท่ีนัง่ เพ่ือลดความแออดัในสถานท่ีประชมุ สําหรับผู้ ท่ีผ่านการคดักรองให้เข้าร่วมประชมุ บริษัทขอความร่วมมือ
ให้ท่าน สวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุ เพ่ือความปลอดภยัของท่านและบคุคลข้างเคียง และในการ
ประชุมครัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระการประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทัง้สิน้ 8 
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ๆ และเพ่ือเป็นการ
ลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสําหรับการ
สอบถาม ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุมส่งคําถามโดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุช่ือ-
นามสกุล หากเป็นผู้ รับมอบฉนัทะขอให้แจ้งช่ือ-สกุล ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีจุดลงทะเบียน 
หรือสง่ในห้องประชมุ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน 
 

(2)   ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง 
 

(3)   วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ในแตล่ะวาระท่ีต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรือ

เหน็เป็นอยา่งอ่ืนหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ใดคดัค้านหรือเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
เป็นเอกฉนัท์เหน็ด้วย อนมุติัตามท่ีประธานฯ เสนอโดยจะไมใ่ช้บตัรลงคะแนน  

แตถ้่ามีผู้ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอขึน้ แล้วเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเดินไปรับบตัร
ลงคะแนนของผู้ ท่ีจะคดัค้านหรืองดออกเสียงเพ่ือมานบัคะแนน โดยผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเคร่ืองหมายถกู [/] 
ลงในกรอบส่ีเหล่ียมตามความประสงค์ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียน 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียงให้ถือวา่เหน็ด้วย และไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้น
จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีทา่นถืออยู ่1 หุ้นเทา่กบั 1 เสียง 

 
(4)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะมาทกุประการ 
สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ รับมอบฉันทะตรวจสอบคําสัง่ของผู้มอบฉันทะและลงคะแนน

เสียงให้ถกูต้องตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดไว้ 
 



 

 
 

(5)   ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุ
จนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนท่ีระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่
เจ้าหน้าท่ี ก่อนท่ีประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียง เหน็ด้วย 
 

พิธีกรเรียนเชิญ คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชมุและ
ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 

คณุพทุธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุท่ีมาด้วยตนเอง 37 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
1,181,808,882 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,179,565,930 หุ้น รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 
68 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 3,361,374,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9304 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด (ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 มีทัง้หมด 8,586 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้  9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่าง  ๆโดยมอบหมายให้ คณุนลินี  ประทบัศร เลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์และเหตผุลของการประชมุในวาระตา่งๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบตอ่ไป 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

 เลขานกุารบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ตามท่ีบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึง่บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุและจดัสง่
สําเนารายงานการประชมุให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
และได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึง่ในท่ีประชมุไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีคดัค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 
 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2  อาคารธารเทพ ฮอล์ล  โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,364,819,109  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          3,364,819,109 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาํหน่ายของบริษัท 
 

 เลขานกุารบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทนุจาก
จํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องทําการลดทนุจดทะเบียนสําหรับ
หุ้นสามญัท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,644,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 16,442,246,820 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทโดยแบง่ออกเป็น  

(1) ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน  990,668,925 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญทัง้สิ น้ 
9,906,689,250 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

(2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชําระจํานวน 653,555,757 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ
จดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 6,535,557,570 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท   

 

ทัง้นี  ้หุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้ นสามัญท่ีเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สดัส่วน ซึง่ได้หมดอายตุัง้แต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามญัแบบมอบ
อํานาจทัว่ไป ซึ่งได้หมดอายตุัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2562 จํานวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามญั
ท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้
หมดอายตุัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม 2563 จํานวน 2,774,984,207 หุ้น  

  

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายของ
บริษัท  ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม :   อนมุติัลดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยของบริษัท 

 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 



 

 
 

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,135,290,979  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1657 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน        229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8342 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                  รวม          3,365,284,179 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     100.0000 
 

วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 

  เลขานกุารบริษัท ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระ
การประชมุท่ี 3 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 “ข้อ 4  ทนุจดทะเบียนจํานวน      990,668,925 บาท  
  แบง่ออกเป็น                    9,906,689,250 หุ้น   

  มลูคา่หุ้นละ                                                    0.10 บาท    
   โดยแบง่ออกเป็น : 

  หุ้นสามญั                      9,906,689,250  หุ้น      
  หุ้นบริุมสทิธิ                                                           - หุ้น     (- หุ้น) ” 

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถาม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม  อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท   

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,135,415,981  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1659 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน         229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             6.8340 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000           
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ             0.0000 

                         รวม        3,365,409,181 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100.0000 
 
 



 

 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 660,445,950 บาท 
 

เลขานกุารบริษัท เพ่ือเพิ่มความสามารถให้บริษัทในกิจกรรมการลงทนุ การชําระหนี ้ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทนุ
อีกจํานวน 660,445,950 บาท  โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 6,604,459,500 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 990,668,925 บาท เป็น 1,651,114,875 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 16,511,148,750 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุ
ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึง่ในท่ี
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

  

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- สดัส่วนรายได้ของธุรกิจหลกัก่ีเปอร์เซ็นต์ และจากธุรกิจอะไร  ต้องเปล่ียนกลุ่มอตุสาหกรรม

หรือไม ่
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจ Telecom สดัสว่นรายได้มากกวา่ 95 % 

 

คณุศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ผลการดําเนินงานปี 2563 เป็นอยา่งไร     

- D/E อยูท่ี่เทา่ไร   และกระแสเงินสดต้นปี 2563 เหลือเทา่ไร 
 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 

- ปัจจุบันยงัไม่ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมติังบ
การเงินประจําปี 2563   หากประชมุเสร็จแล้วจะแจ้งข่าว และเปิดเผยตวัเลขให้ทราบ 

คณุทิพภากร  รังคสริิ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- D/E Ratio ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั อยูใ่นเกณฑ์ดี ไมเ่กิน 2:1  

 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ขอให้บริษัทฯ อธิบายแผนการใช้เงินเพิ่มทนุ และแหลง่เงินทนุ 

คณุนลนีิ  ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ขอสรุปรายละเอียดการแผนการใช้เงินเพิ่มทนุ จํานวน 660 ล้านบาท ดงันี ้

 
 



 

 
 

1. เพ่ือนําเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 490 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
    1.1  ชําระคา่หุ้นสําหรับโครงการยานยนต์พลงังานไฟฟ้า  
    1.2  โครงการพฒันาธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีไมธ่นาคาร 
    1.3  ทนุสํารองสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต   
2.  เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระหนีธุ้รกิจเดิม  จํานวน 120 ล้านบาท 
3.  เพ่ือนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  จํานวน 50 ล้านบาท 

 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ยอดขายของ บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นอยา่งไร มีกําไรหรือไม่ อยา่งไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- แผนธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า (EV) มีการปรับเปล่ียน เน่ืองจากสถานการณ์ COVID ใน

สถานการณ์ปัจจุบนั ความต้องการใช้รถ EV มีมากขึน้  และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสนับสนุน
ธุรกิจรถ EV    
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-   จดุอ่อนของรถ EV คือการชาร์ตไฟ  ในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหานี ้เพ่ือเพิ่มยอดขาย ได้

อยา่งไร ระบบซอ่มบํารุงและศนูย์บริการเป็นอยา่งไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- พลงังานไฟฟ้า หรือ การชาร์จไฟ บริษัทฯ ได้รับข้อมลูจาก EGATE  ในเร่ืองการเปิดสถานีชาร์จไฟ  

ซึง่ใช้เวลาสร้างไมเ่กิน 3 เดือน    ธุรกิจ Logistics เติบโตสงูขึน้เน่ืองจากผู้บริโภคจบัจ่ายใช้สอย
ผ่านระบบ Online มากขึน้   ส่งผลให้คนต้องการประกอบธุรกิจส่วนตวัมากขึน้ขบัรถส่งสินค้า
มากขึน้ ดังนัน้ธุรกิจยานยนต์พลงังานไฟฟ้า รถขนส่งเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนส่ง ธุรกิจลีสซิ่ง 
ธุรกิจการปลอ่ยสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ จะช่วยสนบัสนนุให้คนมีอาชีพมากขึน้ และบริษัทฯ มีมือ
อาชีพมาช่วย โครงการตา่ง ๆ จะเกิดขึน้ได้รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพมากขึน้  

- ศนูย์บริการ หรือ Maintenance บริษัทฯ มีแผนงานทําศนูย์บริการครบวงจร  แต่กําลงัปรับปรุงแผน   

- จุดท่ีตัง้สถานีชาร์จไฟไม่มีปัญหา  เน่ืองจากบริษัทฯ เน้นยานยนต์พลงังานไฟฟ้าประเภทรถ
ขนสง่ (Logistics) ซึง่มีการกําหนดเส้นทางเดินรถท่ีชดัเจน  สามารถกําหนดจดุท่ีตัง้สถานีชาร์จ
ไฟระหว่างเส้นทางได้    นอกจากนี ้ระบบการชาร์จไฟมีหลายรูปแบบ เช่น Portable Fast 
Charge 

 
 
 
 
 



 

 
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- เป้ายอดขาย EV ในอีก 5 ปี เป็นอยา่งไร    

- IRR จดุคุ้มทนุ ระยะเวลาคืนทนุ เป็นอย่างไร มี BOI หรือไม่ อย่างไร และได้วางแผนงบการ 

ลงทนุในแตล่ะ Project เทา่ไร  

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- จากนโยบายภาครัฐหรือกระแสของโลกในปัจจบุนั มีนโยบายยกเลกิใช้รถนํา้มนั  ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า จะมีรถยนต์พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ 
- บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทนุ (Return on Investment - ROI)  

ประมาณ 115% 
- บริษัทฯ ได้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ซึง่ทําธุรกิจผลติยานยนต์พลงังานไฟฟ้า 

และได้รับใบอนญุาต BOI เรียบร้อยแล้ว 
 

คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ต้องใช้เงินกู้หรือไม ่ถ้าใช้อตัราดอกเบีย้เทา่ไร   

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ต้นทนุการเงิน หรือ Cost of fund ประมาณ 7% ขึน้อยูก่บัโครงการ  ซึง่ธุรกิจยานยนต์พลงังาน

ไฟฟ้า มีผู้สนบัสนนุคอ่นข้างมาก   

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น 

จํากดั (มหาชน) หรือ RICH ใช่หรือไม ่

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทร่วม  ไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 660,445,950  บาท    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 



 

 
 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 660,445,950  บาท  
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,145,215,981  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1306 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน       231,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8693 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                      รวม       3,365,409,181 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
  เลขานกุารบริษัท ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระ

การประชมุท่ี 5 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน         1,651,114,875 บาท  
 แบง่ออกเป็น                16, 511,148, 750  หุ้น  
 มลูคา่หุ้นละ                                                              0.10 บาท   

  โดยแบง่ออกเป็น : 
 หุ้นสามญั                     16, 511,148, 750  หุ้น  

   หุ้นบริุมสทิธิ                         - หุ้น ”          
 

ทัง้นี  ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม 
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 
ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

มตทิี่ประชุม   อนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

 โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย  จํานวน     3,152,001,822  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     93.1994 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน         229,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            6.8005 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 

                     รวม          3,381,995,022 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) 

 
  เลขานกุารบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีแผนการลงทนุในโครงการต่างๆ ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิมของ

บริษัท และกระจายการลงทนุสูธุ่รกิจอ่ืน เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็น
การกระจายความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจมากขึน้ จึงจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมากในการขยายฐาน
ธุรกิจในอนาคต และเพ่ือใช้ชําระหนี ้ตลอดจนใช้สําหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมี
ฐานะเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวนไม่
เกิน 6,604,459,500 หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.10  บาท ซึ่งเป็นราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษ
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้
จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีไม่ได้รับการจองซือ้ในการจัดสรรครัง้แรกท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิและชําระราคา ค่าจองซือ้หุ้นครบถ้วนแล้วทกุราย โดยการจดัสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right 
Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธินัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ในจํานวนมากกวา่ หรือ เทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชําระค่าจองซือ้หุ้น
ครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

 



 

 
 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกใน
จํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวโดยนําสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายมาคณูด้วยจํานวนหุ้นที่เหลือ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบัจํานวน
หุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

2.2) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือ
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มาคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีคงเหลือนัน้ ผลลพัธ์จากการคํานวณจะเท่ากบั
จํานวนหุ้นท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายได้จองซือ้และชําระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้
เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

 
กรณีการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีส้ง่ผลให้ผู้จองซือ้รายใดถือหุ้น
ถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ผู้จองซือ้มีหน้าท่ี
ต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้ให้วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right 
Offering (Record Date) คือ วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และกําหนดให้วนัจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ คือ วนัท่ี 
24–30 มีนาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 5 วนัทําการ  

 

ในการนีใ้ห้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการ
ดําเนินการใด  ๆท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมด่งักลา่ว ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) 
 

1) การกําหนด หรือแก้ไขเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้น Right Offering
ซึง่รวมไปถงึ 

 

1.1) จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
1.2) วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น 

(Record Date) 
 



 

 
 

1.3) อตัราสว่นการเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กลา่วคือ อตัราสว่นหุ้น 
 สามญัเดิมตอ่หุ้นสามญัท่ีออกใหม)่ 
1.4) ราคาเสนอขายและการคํานวณราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
1.5) วิธีการจดัสรรหุ้นท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
1.6) ระยะเวลาการจองซือ้และการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ 
 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการข้างต้น 
 

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่างๆ 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

 
3) การลงนามในคําขออนญุาตและขอผ่อนผนั รวมถึงคําขอหลกัฐานใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่ข้างต้น รวมทัง้การจัดเตรียมการและการย่ืนคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอํานาจดําเนินการใด  ๆ
อนัจําเป็นสําหรับการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหมข้่างต้น 

 
4) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการ

ดําเนินการตา่งๆ ข้างต้น 
 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคดัค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึง่ในท่ี
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 
คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-      ชําระหนีธุ้รกิจเดิม คือหนีอ้ะไร อยา่งไร  เช่น หนีธ้นาคาร, เจ้าหนีก้ารค้า , B/E หรือ P/N 

คณุนลนีิ ประทบัศร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      ชําระหนีธ้นาคาร 

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-      D/E ของบริษัทฯ ต่ํากวา่ 2 ทําไมบริษัทฯ ไมกู่้ เงินธนาคาร แทนการขอเพิ่มทนุ 

คณุพงชาญ  สําเภาเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-      วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุน ชําระหนี ้และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ

บริษัทการระดมทนุและนําเงินไปชําระหนี ้จะทําให้อตัราสว่น D/E ลดลง ฐานะทางการเงินของ
บริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึน้ และรองรับการขยายธุรกิจท่ีจะเติบโตไปข้างหน้าได้อีกไม่ก่ีปี



 

 
 

ข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เน่ืองจากปัญหา PM2.5  บริษัทฯ ได้เห็นโอกาส
ในการทําธุรกิจนี ้จงึต้องระดมทนุเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทําธุรกิจ 

 
คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  TWZ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ก่ีเปอร์เซน็ต์ 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั จํานวน 31.17% ซึง่ประกอบธุรกิจผลติและ

ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และได้รับ BOI 
 

คณุศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  D/E หลงัการเพิ่มทนุ จะเหลือเท่าไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หลงัเพิ่มทนุจะรู้ตวัเลขท่ีแท้จริง จะทํา Feasibility อีกครัง้ 

 

คณุเจนเนตร เมธาวีวินิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั, 

บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จํากดั  และ บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จํากดั เทา่ไร 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัท ริช เอเชีย อินดสัทรี จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 31.17 ชําระเงินลงทนุแล้วจํานวน 50 ล้านบาท 

-  บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 51ชําระเงินลงทนุแล้วจํานวน 50 ล้านบาท 

-  บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้ชําระคา่หุ้น 

-  บริษัท สกายเวลล์ ลสิซิ่ง จํากดั เทา่ไร ถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้ชําระค่าหุ้น 

คณุณรงค์ชยั  สิมะโรจน์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  ราคาหุ้นเพิ่มทนุ 0.10 บาท แตร่าคาหุ้นในตลาด 0.07    บริษัทฯ คิดวา่จะเพิ่มทนุสําเร็จหรือไม่ 

มีแนวทางอยา่งไรท่ีจะเพิ่มทนุสําเร็จ 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ตามกฎหมายต้องเพิ่มทนุท่ีราคาพาร์ ถ้าผู้ลงทนุเห็นว่าโครงการเราน่าสนใจ สามารถซือ้หุ้นใน

จํานวนมากได้ง่ายกวา่ซือ้ในตลาดหุ้น 
 

 



 

 
 

คณุธนภมิู  ภมิูบรรเจิด ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  บริษัทฯ มีภาระหุ้นกู้ เทา่ไร ครบกําหนดชําระเม่ือไร 

 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
  -  ภาระหุ้นกู้  420 ล้านบาท  ครบกําหนดชําระ เดือนมกราคม ปี2565 
 

คณุโชคชยั  ศรีเสวกกาญจน์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  ปี 2561 บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น  แต่เสนอขายหุ้นไม่หมด  ครัง้นี ้ราคา

เสนอขายหุ้น 0.10 บาท ซึ่งมีราคาสงูกว่าราคาตลาด  ปัจจบุนัราคา 0.07 – 0.08 บาทต่อหุ้น 

บริษัทฯ จะมัน่ใจได้อย่างไรว่าการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะประสบความสําเร็จในการระดมทนุ

และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ จะจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ ในกรณีผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนไม่จองหรือไม ่

อยา่งไร  

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ตามกฎหมาย  บริษัทฯ  ไม่สามารถขายหุ้นต่ํากว่าราคาพาร์ได้ และหากเห็นว่าโครงการต่าง ๆ 

มีศกัยภาพ  การซือ้หุ้นในตลาดไม่สามารถซือ้ได้จํานวนมาก  ทางบริษัทฯ คาดหวงัว่าผู้ ถือหุ้น 
ส่วนใหญ่น่าจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นี ้ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีติดต่อไว้ให้ความสนใจ มัน่ใจว่า
การเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะประสบความสําเร็จ  

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นใด สอบถามเพิ่มเติม หรือคดัค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ท่ีออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น    
 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เหน็ด้วย  จํานวน     3,150,006,940  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    93.1403 
 ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน        231,993,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           6.8596 
 งดออกเสียง  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

 บตัรเสีย  จํานวน                          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.0000 
                      รวม         3,382,000,140 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    100.0000 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นว่า ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชีแ้นะประการใดหรือไม ่ซึง่ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดงันี ้

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ทําไมไมอ่อกหุ้นเพิ่มทนุ จําหน่ายให้กลุม่บคุคลอ่ืนแทนผู้ ถือหุ้นเดิม 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ครัง้นีบ้ริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นรายเดิมก่อน หลงัจากนัน้อาจจะมีนโยบายขายกลุม่บคุคลอ่ืนตอ่ไป 

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
-  แผนงานรถ EV จะเหน็เป็นรูปธรรมอีกก่ีปีข้างหน้า 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หากสถานการณ์ COVID ดีขึน้ ก็น่าจะเร่ิมได้ทนัที 

 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจโทรศพัท์มือถือดีหรือไม ่Margin เทา่ไร 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  ธุรกิจโทรศพัท์มือถือดี เน่ืองจากสถานการณ์ COVID ลกูค้าทกุระดบั ทัง้ตลาดลา่ง กลางและบน 

มีความจําเป็นต้องใช้โทรศพัท์มือถือ และมีสินค้ารุ่นใหม่ออกมา เคร่ืองมือถืออินเตอร์แบรนด์ 
Margin ประมาณ 10%    สว่นย่ีห้อ TWZ ยอดขายดีขึน้ ผู้บริโภคกลุม่ลา่งต้องการเคร่ืองมือท่ี
ใช้งานได้จริง  ราคาจบัต้องได้  

 

คณุทิพภากร  รังคสริิ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโควิด  ทําให้ประชาชน หนัมาใช้ Smart Phone ตลาดลา่งมากขึน้ 

ทําให้ยอดขายดีขึน้ 
 

คณุชาญ พรพิพฒัน์กลุ  ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ราคาหุ้ นในตลาดต่ํามาก ทําให้เพิ่มทุนยาก หากการเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ม่สําเร็จ บริษัทฯ 

จะดําเนินการอยา่งไรตอ่ไป 

คณุกิตติพงศ์ กิตติภสัสร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
-  หากเพิ่มทนุไมสํ่าเร็จ ต้องหาแหลง่เงินทนุตอ่ไป 

 



 

 
 

คณุเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชมุวา่ 
- ธุรกิจใหม ่ใช้ทีมงานเดิม หรือ ทีมงานใหม่  และธุรกิจใหมมี่ความเส่ียงอยา่งไร 

คณุอมฤต  ศขุะวณิช ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 
- ทีมงานผสมผสานกนัทัง้ทีมเดิมและทีมของพาร์ทเนอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญ  และจะพยายามทํา

ให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายมากท่ีสดุ  
- ความเส่ียงของธุรกิจการปล่อยสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  บริษัทฯ มีการวางแผนดแูลความเส่ียง 

และทําขัน้ตอนการทํางานให้รัดกุม ปล่อยสินเช่ือให้เจ้าของธุรกิจ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เป็น Trade Finance มีการเดินทางไปพบลกูค้า 1-2 ครัง้ต่อเดือน เพ่ือสง่สินค้า รู้ยอดขาย และ
พฤติกรรมของลูกค้า   เร่ิมต้น จะปล่อยสินเช่ือรายละประมาณ 100,000 บาท ให้ลูกค้า
ประมาณ 500 – 1,000 ราย   โดยจะทําเป็นเฟส เพ่ือให้มัน่ใจ NPL  หรือ หนีเ้สีย    หากธุรกิจดี
คอ่ยขยาย และหา Partner ท่ีมีเงินทนุมากกวา่เข้ามาลงทนุ 

- ธุรกิจถงุมือยาง บริษัทฯ สามารถทําเป็น Back to back LG เราอยู่ตรงกลาง คิดค่า  
Management Fee ไม่ต้องเส่ียงซือ้ของมาและขายไป และหาวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ เป็นวิธีการท่ี 
Margin ต่ํา  แตทํ่าให้เกิด Cash flow สงู  

 

 

พิธีกร กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภยั ณ ท่ีนี ้
ซึง่ในปีตอ่ไปบริษัทจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้ 

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุในครัง้นี ้
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
   
                                                                                                                                                                                                           
                  นายพทุธชาติ รังคสริิ 
                   ประธานการประชมุ 
 
 นางสาวนลนีิ  ประทบัศร 
      เลขานกุารบริษัท  


