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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2565 (ครั้งใหม่) 
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรป์อเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________ 
  

ตามท่ี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 269 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ  เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ เป็นจํานวน 38 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ท้ังสิ้น 
3,620,846,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.2337 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 19,857,903,922 หุ้น  ซ่ึงไม่ถึงหนึ่งในสาม 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทําให้การประชุมในวันท่ี 8 เมษายน 2565 ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้
ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 (คร้ังใหม่) ในวันพฤหัสบดีท่ี 
28 เมษายน 2565  และให้ยึดถือกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ตามท่ีได้กําหนดเดิม คือ ในวันท่ี 
21 มีนาคม 2565 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 มีจํานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 24,287 รายคิดเป็น 
19,857,903,922 หุ้น             
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายพุทธชาติ   รังคสิริ  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรยศ สุทธิสําแดง  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
3. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ  กรรมการ 
4. นางสาวไขแข เชิดวิศวพันธ์ุ  กรรมการ 
5. นายภัทร ลาภานันทร์  กรรมการ 
6.  นายพงชาญ สําเภาเงิน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
7.  นายบันดาล อุดล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี - 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนลินี ประทับศร  ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     และเลขานุการบริษัท 
 2.   นายธนะชิต  เดชพงศ์พรหม  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
     และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายขาย 
 3.   นางสาวพรพรรณ    รุ่งโรจน์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
     และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น 

1.  นายธนาทิตย์  รักษ์เสถียรภาพ  ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
2.  นายระพงษ์สิทธ์ิ   เผ่าภูรี  ท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายฉัตรรพี 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

พิธีกรกล่าวชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เร่ิมมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีจะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างย่ิง บริษัท ฯ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจําเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือ 
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และ
บริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ 

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ท้ังนี้ในการดําเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกล่าว
หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆทในการ
ลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสําหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 
1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถ
กดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 
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* หากทําการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “สลับบัญชี” 
เพ่ือเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ 

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

5. ผู้ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
แล้วนั้น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการ
ลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

การซักถามในห้องประชุม 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทําการถามคําถามได้ โดยการกดปุ่ม 
“การส่งคําถาม/Question” เลือกวาระ ท่ีต้องการถามแล้วทําการพิมพ์ถามคาํถามลงไป แล้วทําการ กดท่ีสัญลักษณ์ ส่งคําถาม 
หรือสอบถามคําถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทําการถามคําถามด้วยเสียง เม่ือถามคําถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทําการ กดปุ่ม “ส่งคําถาม /Send Question” 

3. ในกรณีท่ีมีคําถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมต่อไป 

 

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่ีมาด้วยตนเอง 20 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น  
1,803,125,892 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,660,844,603 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังสิ้น 37 ราย 
นับจํานวนหุ้นได้ 3,463,970,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.4437 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี 
21 มีนาคม 2565 มีท้ังหมด 24,287 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น  19,857,903,922 หุ้น) ซ่ึงในการประชุมคร้ังใหม่นี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท 
จึงขอเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณนลินี  ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป 
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วาระท่ี 1      เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2564  
 

 เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังท่ี 2 /2564 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ซ่ึงบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและ
จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท www.twz.co.th และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซ่ึงในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น     
ท่ีคัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564  ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อาคาร TWZ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงรัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     3,092,146,420  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                   0.0000 
 งดออกเสียง  จํานวน       565,864,575  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                   -           
 บัตรเสีย  จาํนวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                   - 

                     รวม       3,658,010,995 เสียง  คิดเป็นร้อยละ            100.0000 
 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 
 

  เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2564 ตามท่ีปรากฏในเอกสารรายงานประจําปี 2564 (One Report)  
ซ่ึงจัดทําข้ึนอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  
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 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ             
ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซ่ึงกําหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

สําหรับงบการเงินประจําปีของบริษัท สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้ 

 

 ข้อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้ 
 

รายละเอียด 
2564 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 5,891.05 5,180.20 

หนี้สินรวม 2,062.21 2,371.08 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,828.84 2,809.12 
รายได้รวม 3,272.54 3,214.06 
กําไรสุทธิ 26.88 5.10 
กําไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท) 0.0020 0.0005 บาท 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล 
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง 
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2564  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
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โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  จํานวน     3,071,113,088    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     99.4989 

 ไม่เห็นด้วย  จํานวน         15,466,666     เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5010 
 งดออกเสียง  จํานวน        571,431,241    เสียง  คิดเป็นร้อยละ            - 
 บัตรเสีย  จํานวน                       0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            - 

        รวม            3,658,010,995  เสียง     คิดเปน็ร้อยละ       100.0000 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลง
นโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

   นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 (ห้า) ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท” 

 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการ
และการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกท้ังเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบ
เป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญ
ท่ีบริษัทต้องดํารงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น    
ในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 เพ่ือให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับใช้ในการดําเนินงาน อีกท้ังบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน
เพ่ิมข้ึนด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องสํารองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรา
ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจํานวนเงิน 1,344,029 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. กําไรสุทธิ 26.88 ล้านบาท 5.10 ล้านบาท 54.53 ล้านบาท 
2. สํารองตามกฎหมาย 1.34 ล้านบาท 0.26 ล้านบาท 2.73 ล้านบาท 
3.จํานวนหุ้น 14,893 ล้านหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 9,907 ล้านหุ้น 
4. เงินปันผลประจําปี - บาท:หุ้น - บาท:หุ้น - บาท:หุ้น 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน -  ล้านบาท -  ล้านบาท -  ล้านบาท 
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล ** - % - % - % 
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 ตามท่ีบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
และสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

 

  ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต้ังสํารองทางกฎหมาย 1.34 ล้านบาท 
เพ่ือนํากําไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสําหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
ซ่ึงในท่ีประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 

คุณสมชาย รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ปี 2564 บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล  และในปี 2565 จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  หากสถานการณ์โควิดดีข้ึน บริษัทฯ คาดว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ 
 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2564  และจัดสรรกําไรสุทธิเปน็เงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1,344,029 บาท ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 และจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน  
1,344,029 บาท  
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     3,037,073,688  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          99.4932 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          15,467,687  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            0.5067 
 งดออกเสียง  จํานวน        612,539,620   เสียง  คิดเป็นร้อยละ            - 
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ            - 

                         รวม        3,665,080,995 เสียง     คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ . 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท  

 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ือง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ ท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชี
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เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี
จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

สําหรับในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 เป็นปีท่ี 5 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจํานวนท่ีเหมาะสม  
มีความชํานาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ท้ังนี้ ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอสําหรับปี 2565 
ได้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,810,000 บาท 
โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 และกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้ 

1.) นางสาวกรรณิการ์   วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
2.) นายจิโรจ    ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
3.) นางสาวนงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
4.) นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
5.) นายโกมินทร์   ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
6.) นายวรพล  วิริยะกุลพงศ์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11181และ/หรือ 
7.) นายพจน์  อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 
8.) นายวิเชียร  ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ 
9.) นางสาวกชมน  ซุ่นห้วน              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ 
10.) นายไกรแสง  ธีรนุลักษณ์          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 และ/หรือ 
 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา  เป็นดังนี้  

รายละเอียดคา่สอบบัญช ี
ปี 2565 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท 1,634,000 1,634,000 1,634,000 
 

 

 นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก  11 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จํากัด, บริษัท ที
แซด เทรดด้ิง จํากัด , บริษัท เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท พีจี 
แอนด์ ซี 5714 จํากัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จํากัด, บริษัท สกาย
เวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด,  บริษัท ซีนิท โกลฟล์ จํากัด และ บริษัท ซีบีดี 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด  โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยท้ัง 11 แห่ง รวมกันใน
วงเงินประมาณ 2,810,000 บาท 
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  ท้ังนี้ สํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

ประธานฯ  สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงหรือไม่ ซ่ึงในท่ี
ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

  

คุณวิสุทธ์ิ จันทร์ประทีป ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  บริษัทฯ จะมีแนวโน้มลดจํานวนผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่ 

คุณนลินี ประทับศร ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด ไม่ลดจํานวนผู้สอบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานแทนกัน  
ผู้สอบมีท้ังหมด 10 ท่าน ซ่ึงมีคําว่า “และ / หรือ” ต่อท้าย เพ่ือให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีแทนกันได้  
กรณีท่านอ่ืนติดภารกิจ 
 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ 
ออดิท จํากัด รายละเอียดตามท่ีเสนอ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัต ิแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีราย นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุร ัตน์ ผู ้สอบบัญชีร ับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 
5113  และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897  และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้น
ปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ นาย วรพล  วิริยะกุลพงศ์  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 
และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่น
ห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536  และ/หรือ นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5428 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 ของบริษัท 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
มอบหมายให้ รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 1,634,000.00 บาท 

 

โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จํานวน     3,067,793,688  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.4983 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          15,467,687 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.5016 
 งดออกเสียง  จํานวน        585,019,620  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          - 
 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          - 

                     รวม          3,668,280,995 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
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 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุด
กับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

สําหรับในปี 2565 ซ่ึงเป็นปีท่ีสิบเจ็ด มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1.)  นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 2.)  นายบันดาล อุดล                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 3.)  นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ท้ังนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดํารงตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  

สําหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมี
ส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระออก
นอกห้องประชุม เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ
สอบถามในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น
ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
ตรวจนับคะแนนต่อไป 

 

ประธานฯ เม่ือเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการท่ีออกนอกห้องประชุมกลับเข้าท่ีประชุม  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน สําหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

 

1)  นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
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 เห็นด้วย  จํานวน     3,077,763,088  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.4999 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          15,467,687  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.5000 
 งดออกเสียง  จํานวน        575,050,220   เสียง  คิดเป็นร้อยละ                 - 

 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                - 
                      รวม       3,668,280,995 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

 

 2.)  นายบันดาล อุดล                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     3,077,762,088  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.4999 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน          15,468,687  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.5000 
 งดออกเสียง  จํานวน        575,050,220   เสียง  คิดเป็นร้อยละ                 - 

 บัตรเสีย  จํานวน                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ                - 
                      รวม       3,668,280,995 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

 

 3.)  นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     2,955,763,088  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.4794 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน         15,467,687  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.5205 
 งดออกเสียง  จํานวน       697,050,220    เสียง  คิดเป็นร้อยละ                  - 

 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คดิเป็นร้อยละ                 - 
                  รวม           3,668,280,995 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 

 
วาระท่ี 8     พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2565 

 

เลขานุการบริษัท เรียนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่า 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  

 

รายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจําปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ  
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สําหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
สําหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท   ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สําหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท  
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย  จํานวน     3,034,258,688  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    82.7131 
 ไม่เห็นด้วย  จํานวน         22,537,687 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.6143 
 งดออกเสียง  จํานวน       611,616,320    เสียง  คิดเป็นร้อยละ        16.6725 
 บัตรเสีย  จํานวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

                  รวม         3,668,412,695 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซ่ึงในท่ีประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 

คุณปิยะพงษ์  ประสาททอง ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  การเข้าไปลงทุนทําธุรกิจกัญชามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ปัจจุบันดําเนินการปลูก และตั้งโรงสกัดแล้ว ในปีนี้คาดว่าจะรับรู้รายได้ 
 
คุณสมชาย  รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ผลการดําเนินงานปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เท่าไร และกําไรเท่าไร เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  คาดการณ์ได้ยาก แต่บริษัทฯจะทําให้ดีท่ีสุด 
 

คุณสมชาย  รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ในการทําธุรกิจกัญชง กัญชา  บริษัทฯ จะมีรายได้และกําไรเม่ือไร  และเป็นจํานวนเท่าไร 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจกัญชง กัญชา  กําลังดําเนินการ และคาดว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 
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คุณสมชาย  รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ในการทําธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  บริษัทฯ จะสร้างยอดขายอย่างไร และคาดว่าจะมีกําไรเม่ือไร 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

- ปัจจุบันมี Project หน่วยงานราชการ  และคาดว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  หากสถานการณ์โควิดกลับมาดีข้ึน บริษัทคาดว่าน่าจะจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ 

คุณสมชาย  รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ปี 2564 มีรายได้มาก แต่ได้กําไรน้อย สาเหตุมาจากมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก เป็นเพราะอะไร 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  เนื่องจากทําโปรโมชั่นเพ่ือรักษายอดขายมากข้ึน  และกําลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง 

คุณสมชาย  รังสีสกลสวัสด์ิ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจหลักด้านการสื่อสาร จะมีพัฒนาการอย่างไรในการเพ่ิมยอดขายและกําไรให้กับบริษัทฯ 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ บริษัทฯ จะมี Brand ใหม่เข้ามาทําตลาด  โดยเน้นตลาดบน คาดว่า

น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ ์ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  TWZ มีธุรกิจท่ีดําเนินการหลายอย่าง คาดว่าช่วงไหนจะมีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรอย่างต่อเนื่อง  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจโทรศัพท์มือถือเติบโตคงท่ี ส่วนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) น่าจะทํากําไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ ์ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  บริษัทฯ จะมีการพิจารณายกเลิกการดําเนินงานหรือขายกิจการท่ีไม่ก่อให้เกิดกําไร หรือกําไร

น้อยบ้างหรือไม่  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  หากธุรกิจใดเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดําเนินกิจการต่อหากธุรกิจใดเป็นภาระบริษัทฯ จะพิจารณาปิด 

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจพลังงานทดแทนขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

- บริษัทฯ ได้ขอขยายกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
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คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ ์ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  จากท่ีท่านผู้บริหารกล่าวว่าธุรกิจสื่อสารไม่โตแล้ว ซ่ึงธุรกิจนี้เป็นสัดส่วนธุรกิจหลักและใหญ่ด้วย 

จะดําเนินการอย่างไรให้ธุรกิจกลับมาเติบโต  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจสื่อสารยังเติบโตต่อได้  

คุณอรชุดา โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ทําไมราคาหุ้น TWZ ลดลงเรื่อย ๆ ท้ังๆ ท่ี Business Model เร่ืองกัญชา, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

อยู่ในกระแสตอบรับท่ีดี  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ราคาหุ้นข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท ซ่ึงกําลังพยายามทําให้ธุรกิจ

เติบโตได้ในปีนี้ และจะมุ่งม่ันทําให้บริษัทเติบโต 

คุณอรชุดา โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  แนวการดําเนินธุรกิจร่วมกับ Gulf ทําให้ผลกําไรเพ่ิมข้ึนอีกเท่าไร  

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  บริษัทฯ เป็น Dealer รายใหญ่ ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก AIS  ไม่ได้ดําเนินธุรกิจร่วมกับ Gulf   

คุณอรชุดา โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  บริษัทฯ จะมีการออกหุ้นเพ่ิมทุนอีกหรือไม่  และในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กลุ่มเป้าหมายของ 

TWZ คือกลุ่มใด 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

-  ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายออกหุ้นเพ่ิมทุน    

คุณสันติ เหลืองสุทธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสถานีชาร์จจะรับรู้รายได้เม่ือไร 

คุณธีรยศ สุทธิสําแดง ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 

- มีการรับรู้รายได้ไปบ้างแล้ว และในปีนี้มี Project ใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะรับรู้รายได้ใน ไตรมาส 2 

และ ไตรมาส 3 

คุณอรชุดา โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น  สอบถามในท่ีประชุมว่า 

-  บริษัทฯ จะมีแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Metaverse อย่างไร 
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