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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

บริษัท เอม็ วิชัน จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทปีระชุม  

การประชุมครงันีจัดขึนเมือวันที 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนา ชนั 12 บริษัท สิทธิผล 1919 

จาํกดั เลขที 999 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 

เริมการประชมุ 

นางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุล ทาํหนา้ทีเป็นผูด้าํเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (“ทปีระชุม”) ของบริษัท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดชี้แจงต่อทีประชมุว่า เนือง

ดว้ยตอนนีอยู่ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา 2019 บรษิัทจึงมีความตระหนกัและห่วงใยต่อ

ความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและเพือป้องกนัการแพรร่ะบาดจงึขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทกุท่านสวมใส่หนา้กาก

อนามยัตลอดเวลาในการอยู่ในหอ้งประชมุและงดการยา้ยทีนงัเขา้ออกระหว่างการประชมุ 

เพอืใหก้ารประชมุดาํเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยและใชเ้วลาอย่างเหมาะสมในทกุวาระ ซงึสาํนกังานเขตยานนาวา

ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ในครังนี โดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ชวัโมง ดงันนั บริษัทจะดาํเนินการประชุม

อย่างรวบรัดและกระชับ โดยอาจไม่พูดรายละเอียดในแต่ละวาระ แต่จะยังคงใหไ้ดส้าระสาํคัญทีจะต้องดาํเนินการที

ครบถว้น โดยรายละเอียดของวาระการประชุมจะเป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทีบริษัทไดส้่งใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เพือศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมแลว้ ทงันีเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรการการป้องกนัโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเพือลดการแพร่ระบาด กรณีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถาม ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียนคาํถามลงในกระดาษ

ทีทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้และเขียนชือ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ และยกมือขึนเพือใหท้าง

เจา้หนา้ทีของบริษัทไปเก็บรวบรวมคาํถามมาใหผู้ด้าํเนินการประชุมเป็นผูอ้า่นคาํถามเพือใหค้ณะกรรมการและผูเ้กียวขอ้ง

ไดต้อบคาํถาม อนงึ ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามคาํถามในประเด็นทีตรงกบัวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคาํถามอืน ๆ 

สามารถสอบถามไดใ้นวาระที 12 ซงึเป็นวาระพิจารณาเรืองอืน ๆ 

 จากนนั ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการ ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมาย ซงึไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

ดงัรายนามตามลาํดบัต่อไปนี  

 

คณะกรรมการบรษัิททเีขา้รว่มประชุม 

1. นายทนง  ลีอสิสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  

คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ  

2. ผศ. อรทยั  วานิชดี กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสียง / กรรมการ

อสิระ 

3. นายคงพนัธ ์ ปราโมชฯ กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

4. นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 

/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

5. นายธีรวฒัน ์ สวุรรณพินจิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

สารสนเทศ 
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6. นายธราธร ยวงบณัฑติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิรสิิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายขาย

และการตลาด 

8. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษัิท 

 

 นอกจากนีผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบว่า ดร. ณัฐกฤษฏ ์ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ติดภารกิจด่วน จงึไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุในครงันีได ้ 

 กรรมการบริษัทมีทงัหมด จาํนวน 9 ท่านตามรายนามทีกล่าวไปข้างตน้  โดยวันนีมีกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม

ทงัหมด 8 ท่าน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88.89 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 

ผู้สอบบัญชีจากบรษัิท เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกัด 

1. นางสาวชมาภรณ ์ รอดลอยทุกข ์

 

ทปีรกึษากฎหมายจากบรษัิท สาํนักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จาํกัด 

1. นางสาวนรศิรา  ไสวแสนยากร 

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อทีประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะเป็นจาํนวนรวมทังสิน 33 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทังหมด 76,787,600 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 38.39 ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท  

จากนัน ผูด้าํเนินการประชุมไดชี้แจงว่า บริษัทได้ทาํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเกียวกบัการประชุมในวันนีแก่

ทา่นผูถื้อหุน้ 3 ชอ่งทางดงันี  

1. บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชญิประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์ในวันที 9 เมษายน 2564 

2. บรษัิทไดล้งประกาศเชญิประชมุในหนงัสือพิมพ ์เอเคนวิส ์ในวนัที 20, 21 และ 22 เมษายน 2564 และ 

3. บริษัทไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้า 

ตงัแตว่นัที 9 เมษายน 2564 ถงึ 27 เมษายน 2564 และ 

4. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท พรอ้ม

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม ตงัแตว่นัท ี21 ธันวาคม 2563 ถงึวนัที 1 กมุภาพนัธ ์2564 

นอกจากนี ผู ้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและ

รายละเอียดแตล่ะวาระ ดงัตอ่ไปนี 

1. การลงมติในการประชุมครงันี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั สาํหรบัการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ทีมี หรือตามจาํนวนหุน้ทีไดร้ับมอบ

ฉนัทะมา โดย 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

เรืองนนั โดยในการลงคะแนนเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได ้สาํหรบัผูที้ไดร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. ซงึ
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ผูม้อบฉันทะไดท้าํการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ับมอบจะตอ้งลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการ

ลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงันีคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง (กรณีบตัรเสียจะไม่ถกูนบัเป็นฐานคะแนน)  

2. เจา้หนา้ทีลงทะเบียน จะทาํการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้สาํหรบักรณีตา่ง ๆ ดงันี  

(1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

(2) ผูร้บัมอบฉนัทะ ในกรณีทีผูม้อบฉนัทะใหสิ้ทธิผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได ้ในวาระทีระบ ุ

เจา้หนา้ทีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรลงคะแนนในกรณีทีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นนัแลว้ โดย

มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และออกเสียงใหต้รงตามทีผูม้อบฉนัทะประสงค ์

3. กอ่นทจีะทาํการเรียกเกบ็บตัรลงคะแนน เพือทาํการอนมุตัใินแตล่ะวาระ ทา่นผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามารถสอบถามคาํถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัวาระนนั ๆ ไดก้รณีทีผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งการจะสอบถามกรุณา

เขียนลงบนกระดาษทีบรษิัทไดเ้ตรียมไวใ้ห ้และระบุชือ นามสกลุ พรอ้มทงัชีแจงว่าเป็นผูถ้ือหุน้ทีมาดว้ยตนเอง หรือเป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะ และยกมือขึนเพือใหเ้จา้หนา้ทีของบริษัทไปเกบ็กระดาษตามทีไดแ้จง้ไปก่อนหนา้นี 

4. สาํหรบัในการนบัคะแนน บรษิัทจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คด้ เพือความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้

ทกุท่าน บรษัิทจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย และสาํหรบัการลงมตใินแต่ละวาระ บรษัิทจะ

เรียกเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีทีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านัน โดย

บริษัทจะใชวิ้ธีหักคะแนนทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทังหมด และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีเห็นด้วย ยกเว้นวาระแต่งตังกรรมการ ทีจะทาํการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตร

ลงคะแนนสาํหรบัผูที้ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย จะดาํเนินการเก็บบตัร หลงัจากผูที้ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นด้วย 

และ งดออกเสียง  

5. หากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคที์จะออกจากทีประชมุก่อนปิดการประชมุ และประสงคท์ีจะลงคะแนน

เสียงในวาระทีเหลือ สามารถส่งบตัรลงคะแนนทีลงลายมือชือใหก้บัเจา้หนา้ทีก่อนออกจากหอ้งประชุมเพือทีบริษัทจะ

ทาํการบนัทกึคะแนน 

6. การแจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะแจง้เมือการนบัคะแนนสินสุดลง โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับ

คะแนนรวมจากผูถ้ือหุน้ทีมาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะทีไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีทีผูม้อบฉันทะ

ระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ ผ่านทางผูร้ับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระ    

นนั ๆ และ 

7. ในกรณีทีผลการลงคะแนนเท่ากัน  ประธานจะทาํการออกเสียงลงคะแนนเพิมอกีหนงึเสียงเพือเป็นการชีขาด 

 

ทงันี มติในการอนมุติัแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี วาระที 1, 3, 4, 5 ,6 และ 10 จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบังดออกเสียงเป็นฐานการคาํนวณ สาํหรบัวาระที 

2 เป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ สาํหรบัวาระที 7 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และสาํหรบัวาระที 8,  9 และ 11  จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที 7, 

8, 9 และ 11 จะนบัรวมคะแนนเสียง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนบัคะแนน 

นอกจากนี ผูด้าํเนินการประชุมได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลัก     

ธรรมาภิบาลทีดี บรษิัทไดจ้ดัให้มีทีปรกึษากฎหมาย 1 ทา่น และตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มาร่วมเป็นผูส้งัเกตการณแ์ละสกัขี
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พยานในการนบัคะแนนในครงันี ทงันี ขอใหท่้านผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือ

ชือ ดว้ยปากกาก่อนทกุครงั 

จากนัน ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงว่า ตามขอ้บงัคับบริษัทไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ทีเป็น

ประธานในทีประชมุ ผูด้าํเนินการประชมุจึงกล่าวเรียนเชญิ นายทนง  ลีอสิสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ทีเป็น

ประธานในทีประชมุ (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุต่อไปตามระเบียบวาระการประชมุ  

ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และกล่าวว่า เนืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 การประชุมในวนันีจะดาํเนินการอย่างกระชบัทีสุด และเนน้เนือหาสาระสาํคญัใหถู้กตอ้ง

ทีสดุ 

จากนนั ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีระบไุวใ้นหนงัสือเชญิประชมุตามลาํดบั ดงันี 

 

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานแจง้ใหที้ประชมุทราบว่าวาระนีเป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ซงึจดัประชมุเมือวนัที 29 กรกฎาคม 2563 โดยมสีาํเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมา

พรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ  

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 โดย

วาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม

คะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซงึจดัประชมุเมือวันที 

29 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี  

เห็นดว้ย 76,787,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 76,787,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษัิท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ปัจจุบนัปี 2563 ส่วนงานของบริษัทยังคงแบ่งออกเป็น 3 งานหลัก

ดว้ยกนั คือ 

1. ธุรกจิงานจดัแสดงงาน งานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการ งานสมัมนาทางวิชาการ การกีฬาและการท่องเทียว

ธุรกจิกลุม่การใหบ้รกิารรถคาราวาน (Event Provider) 
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2. งานโฆษณาและเอเจนซี กลุ่มธุรกิจสือออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี (Media and Online & Digital 

Agency) 

3. ธุรกจิใหม ่ไดแ้ก่ ธุรกจิดา้นการคา้ และเทรดดิง เช่น งานขายอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสก์ลุ่มใหม ่(Commercial 

Business)  

โดยในปี 2563 บริษัทมีรถคาราวาน 148 คนั และไดเ้พิมสถานทีจดัตงัรถคาราวานเป็น 20 กว่าสถานที ซงึการ

เติบโตตงัแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันนนั บริษัทเติบโตขึน 5 เท่า และในปัจจุบนัทางบริษัทไดน้าํรถคาราวานไปจัดตังไว้ใน

สถานทีทีมีทาํเลดี เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ระยอง ภูเก็ต เลย นครราชสีมา ราชบุรี เป็นตน้ ทงัหมดแลว้ โดยบริษัทมี

รายไดจ้ากการบริการรถคาราวานเพิมขึน ตลอดจนมีกิจกรรมต่าง ๆ มาเพมิ เช่น ทีมบวิดิงทีจดักบัรถบา้น และมโีครงการที

บริษัทร่วมมือกบัการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซงึในขณะนีมีการเลือนกาํหนดการออกไป โดยสาเหตทุีตอ้งเลือน

นนัเป็นไปตามนโยบายของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)  นอกจากนี ยงัมี

งาน Agency ตา่ง ๆ ในวงการมือถือ เช่น ซมัซงุ  

สาํหรบัโครงการรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าปีทีผ่านมา บรษิัทไดเ้ขา้ร่วมกบั Robinhood (โรบนิฮูด้) ซงึเป็นแอปพลิเคชนั 

Food Delivery อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั โครงสรา้งรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า ไมเ่ออืในการแข่งขนักบัรถนาํมนั และรวมถงึอตัรา

ภาษียังไม่มีการปรับ ทาํใหร้ถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าในปัจจุบันชะลอตัว  ทางบริษัทจึงยังไม่ทาํอะไรเพิมเติม แต่ก็ยังใช้รถ

มอเตอรไ์ซคที์มรีบัส่งอาหาร และใหร้ายย่อยเช่า เช่น กลุม่เชา่รถคาราวาน อย่างไรก็ดี บรษัิทยงัตอ้งรอความชดัเจนจากทาง

รฐับาลจะดาํเนินการอย่างไรกบัรถไฟฟ้า เนืองจากถา้บริษัทยงัลงทุนมาก แลว้รฐับาลปรบัลดอตัราภาษีลง จะทาํใหเ้กิด

ภาระกบัรถทีนาํเขมาตอนแรกเป็นอย่างมาก 

สาํหรับแผนธุรกิจในปี 2564 นนั บริษัทยังไม่ได้มีการเพิมจาํนวนรถคาราวาน เนืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาํใหร้ายไดล้ดลงไม่เป็นไปตามเป้า และมีเรืองค่าเสือมราคาเข้ามา

เกียวขอ้ง บรษัิทจงึหยดุการสงัรถบา้นเพิม แต่หนัมาทาํการใชป้ระโยชนจ์ากรถทีมีอยูใ่หเ้ตม็ที โดยแบง่เป็น 2 วิธี  

1. เนน้นาํรถคาราวานใหบ้รกิารเป็นการพกัแบบระยะยาว longstay และ แบบเพือสขุภาพ Wellness โดยใชข้อ้ดี

ของรถคาราวานทีเป็นเอกลักษณ ์คือ ความยืดหยุ่นและรวดเร็ว สามารถสรา้งเป็นทีพักจาํนวนหลายห้องไดใ้นเวลา

อนัรวดเร็ว ไมกี่วนั ในสถานททีีอาจก่อสรา้งหอ้งพกัทวัไปลาํบากและตอ้งใชเ้วลา 

ปัจจบุนับรษิัทมีโครงการกญัชา Farm Stay กล่าวคือ นาํรถคาราวานไปใหบ้รกิารในไร่กญัชา ทีวิสาหกจิชุมชน

รกัจงัฟารม์ อาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา ซงึไดร้บัอนญุาตถกูตอ้งกบัทางสาํนกังานอาหารและยา ซงึสามารถปลูก

กญัชาทางการแพทยไ์ด ้ บริษัทจึงนาํรถคาราวานเขา้ไปใหบ้ริการแบบ wellness เพือสุขภาพ อีกทงัยงัมีขอ้ดีคือเป็นการ

สรา้งอาชีพใหม่ในภาวะเปลียนแปลงฉบัพลนันีดว้ย โดยโครงการนีไดท้ดลองเปิดไปรอบแรกแลว้ ไดร้บัผลตอบรบัทีดี มีการ

สอนสรา้งอาชีพ พาดูโรงเรือน การขอใบอนุญาตจากสาํนกังานอาหารและยา การลงทุนกัญชา สอนการทาํสกินแคร ์ยา

รกัษาโรค การทาํเบเกอรี  ใน  วนั  คืน เป็นการใหเ้พิมเติมความรู ้จากการนอนพกัธรรมดา ซงึทาํใหร้ายไดต้่อคืนจากการ

เขา้พักสูงขึนมาก เพราะไม่ใช่การนอนพักแบบทัวไป และมนัใจว่าหากสถานการณโ์ควิดเริมคลีคลาย ธุรกิจในเรืองนีจะ

ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี  

2. นอกจากนีบริษัทมีแผนจะทาํ Camper Van Project  สืบเนืองจากในช่วงทีผ่านมา ในวงการรถตู้ประสบ

ปัญหา ทาํใหมี้รถตูจ้อดทิงจาํนวนมาก บรษิัทจงึไปนาํรถตูธ้รรมดามารือทาํเป็นทีพกัสามารถนอนได ้มหีอ้งนาํ ซงึทาํใหก้าร

ทอ่งเทียวแบบครอบครวัทาํไดอ้ย่างปลอดภยั ไมต่อ้งเขา้หอ้งนาํตามสถานีเติมนาํมนั รวมทงัรบัประทานอาหารในรถได ้ไม่

ตอ้งลงไปซือกินระหว่างทาง อีกทงัยงัสามารถนาํ camper Van มาเทียวคู่กบัรถบา้น ตามสถานทีทีบริษัทตังรถบา้นอยู่ทวั
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ประเทศ ใน  จดุ ตามทีไดก้ล่าวไปก่อนหนา้นี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการนีอย่างต่อเนือง ซงึในประเทศยงั

มไีรก่ญัชาทีไดร้บัการอนญุาตอยา่งถกูตอ้งอกีหลายแห่ง  

ซงึทางบริษัทไดค้าดการณ์ว่าการใชร้ถบา้นเพือการสรา้งธุรกิจแบบนีจะไดร้ับผลตอบรับทีดีกับทังบริษัทและ

วิสาหกจิชมุชนตา่ง ๆ เป็นอย่างดี 

ต่อมาเป็นในส่วนของงานแสดงสินคา้ (Expo) ซงึเมือก่อนเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท แต่เนืองจากสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทาํใหใ้นปีทีแลว้มีงานในส่วนนีน้อยลง งาน Thailand Mobile EXPO 

ปีทีผา่นมา ทาํเป็นไฮบริด แต่ภาพรวมไมไ่ดดี้มาก เพราะสินคา้ทีขายไดจ้ะเป็นสินคา้ราคากลางๆ   อยา่งไรก็ตามในปัจจบุัน 

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม่ว่าจะเป็น Thailand International Kancha EXPO หรือ Thailand 

Mobile EXPO ในรูปแบบ Flexible EXPO คือจะมีการเตรียมจดังานทงับริษัทและคู่คา้ใหพ้รอ้มจัด  ช่วงเวลา ขึนอยู่กับ

การประเมินสถานการณก์่อนงาน  สปัดาห ์ถา้ช่วงเวลาไหนถงึก่อนและจดัไดก่้อนก็จะดาํเนินการประชาสมัพันธท์นัที ซงึ

การเตรียมแบบนี จะทาํใหไ้ม่ตอ้งยกเลิกการจดังานเหมือนครงัทีผา่นมา นอกจากนียงัเป็นการจัดงานอเีวน้ทแ์รกในประเทศ

ทีรองรบัการจ่ายเงินดว้ยคริปโทเคอรเ์รนซี ซงึทงั  งาน จะเป็นกลุ่มคนทีรบัรูเ้ทคโนโลยีใหม ่ๆ อยู่แลว้ ดงันนัคาดว่าจะมี

ลกูคา้มาใชเ้งินสกุลดิจิตอลในการจบัจ่ายใชส้อยเป็นจาํนวนมาก เป็นการกระตุน้ตลาดใหค้ึกคกัอีกครังหลงัสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) ไดเ้ป็นอย่างดี 

ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินการทางบญัชี ดงัต่อไปนี 

  รายไดส้าํหรบัปี 2563 เท่ากบั 206 ลา้นบาท ลดลง 127 ลา้นบาท คิดเป็น 38% เมอืเทียบกบัปี 2562 สาเหตุหลกั

เนืองจากบริษัทไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) การจดั

งานต่าง ๆ ถกูเลือนออกไป เช่น งานวิง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี โดยรายไดห้ลกัของบริษัทมาจากการจัดงาน Event 

เป็นหลกั อาทิเช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand Game EXPO งานกีฬา งานวิงต่าง ๆ  และงาน

บรกิารคาราวาน ตามทีคณุโอภาสไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 

  ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้ริการสาํหรบัปี 2563 ลดลง 45 ลา้นบาท คิดเป็น  20 % เมือเทียบกบัปี 2562 ตามลาํดบั 

ซงึส่วนใหญ่ของตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้ริการเป็นตน้ทนุคงที เชน่ ตน้ทนุค่าสถานที ตน้ทนุการจดังาน ค่าเสือมราคา และ

รวมถงึตน้ทุนในการเตรียมงานล่วงหนา้ทีทางบริษัทไดจ่้ายไปแลว้ แต่งานถูกยกเลิกหรือเลือนออกไป ดงันนัส่งผลใหก้าํไร

ขนัตน้และอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงจากปี 2562 ดว้ยเช่นกนั กาํไรขนัตน้ปี 2563 เท่ากบั 28 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท คดิ
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เป็น 74% เมือเทียบกบัปี 2562 และอตัรากาํไรขันตน้ปี 2563 เท่ากบั 14% ลดลงจากปี 2562 ทีอตัรากาํไรขันตน้ปี 2562 

เทา่กบั 33% 

 

  และในปี 2563 บรษัิทขาดทุนสุทธิอยู่ที 43.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทนุที 20% ดงันี 

 
 

  สาํหรบัสินทรพัยห์ลกัทีลดลง หลกั ๆ มาจากการเก็บเงินจากลกูหนีและไปจ่ายเจา้หนีการคา้จงึทาํใหห้นีสินลดลง

เช่นกนั สาํหรบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบริษัททีเพิมขนึ หลกั ๆ คือ จาํนวนรถคาราวานทีเพิมขึนในระหว่างปี 31 คนั รวม

เป็น 148 คนั โดยมีมลูค่าตามบญัชีของคาราวาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 69.5 ลา้นบาท  (ณ วันที 31 ธันวาคม 

2562 อยู่ที 53.5 ลา้นบาท) 
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  ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ไดชี้แจงต่อผูถื้อหุน้เกียวกบันโยบายเกียวกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน

ของบริษัทว่า บรษัิทมีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุริต เป็นธรรม โดยยดึมนัและใหค้วามสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลกัจริยธรรมและ

คณุธรรมทีดี หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ปฏบิตัิตามกฎ ระเบียบของทงัภาครฐัและภาคเอกชน และขอ้พึงปฏิบตัิในการ

ทาํงานของบริษัทอย่างเคร่งครดัในทุกกิจกรรมทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ปฏิเสธและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

ในทุกรูปแบบทังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปลูกจิตสาํนึกให้บุคลากรยึดมันในจรรยาบรรณ จรยิธรรมและ

คณุธรรมในการใหบ้รกิารอยู่เสมอ ทงันี บริษัทไดก้าํหนดใหมี้นโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั เพือกาํหนด

แนวทางปฏิบตัิในการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มกบัเปิดเผยใหบุ้คคลทวัไปไดร้บั

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เพือใหเ้กดิความมนัใจว่าการตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจทีอาจมคีวามเสียงดา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ  

จากนัน ผู้ดาํเนินการประชุมสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมหรือไม่ 

ปรากฏว่าไมมี่ผูถ้ือหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม   

  ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ใหที้ประชมุทราบว่าวาระนีเป็นวาระเพือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  

ประธานฯ สรุปวา่ทีประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 

หมายเหต ุในวาระนี มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพมิขนึจากวาระก่อนจาํนวน 2 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้800,000 

หุน้  

 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบปีบัญชสิีนสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

   ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

  นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ซงึกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหผู้ส้อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนาํเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจาํปีของบรษิัทนนั งบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 นนั ได้

ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จาํกดั โดยผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่า งบการเงิน

ของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม 2563 งบ

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกนัและหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสาํคัญนัน ถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคัญ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้เมือ

วนัที 25 กมุภาพนัธ ์2564 แลว้ จงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
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จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม

และแสดงความคิดเห็น ดงันี 

คณุศริพิร ปัตตพงษ ์ตวัแทนอาสาสมคัรพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี 

1. ลกูหนีการคา้ทีมากกว่า 12 เดือน มีจาํนวน 90 ลา้นบาท หกัค่าเผือขาดทุนดา้นเครดิตจาํนวน 7.4 ลา้นบาท 

คงเหลือ 82 ลา้นบาท และมีรายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 6.9 ลา้นบาท สถานะ ณ ปัจจุบนัเป็นอย่างไร และ

เพราะสาเหตใุดจงึตอ้งตงัค่าเผือขาดทุนดา้นเครดติ 7.4 ลา้นบาท 

2. ความคืบหนา้คดีทีบรษัิทถกูฟ้อง 9 ลา้นบาท และไดฟ้้องแยง้ไปเรียกเงิน 106.3 ลา้นบาท รวมดอกเบีย 
 

 นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดต้อบข้อ

ซกัถามขอ้ที 1 ดงันี 

 ลูกหนีจาํนวน 90 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีการทยอยรบัชาํระแลว้บางส่วน ส่วนรายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 6.9 ลา้น

บาท ปัจจุบนัในไตรมาส 1/2564 มีการออกใบแจง้หนีและเก็บเงินไดแ้ลว้บางส่วน สาํหรบัสาํรองเผือขาดทุนดา้นเครดิต

จาํนวน 7.4 ลา้นบาท ไดบ้นัทกึตามมาตรฐานบญัชีกลุ่มเครืองมือทางการเงนิทีบงัคบัใชใ้นปี 2563  

 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษัิท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  ไดต้อบขอ้ซกัถามขอ้ที 2 ดงันี 

ปัจจุบันยังไม่ทราบจํานวนค่าเสียหายทีแน่นอน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในการพิจารณาในชันศาลอยู่ ซึง

ทนายความของบริษัทไดใ้หค้วามเห็นว่า บริษัทมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัดังกล่าว และฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า

บรษัิทน่าจะชนะคดีดงักลา่วได ้

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนุมตัิ

งบการเงินประจาํปีของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่านการ

อนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
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มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจาํปีของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด

วันที 31 ธันวาคม 2563 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี  

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2563 

  ประธานมอบหมายใหน้ายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษิัท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของ

กาํไรสทุธิของงบการเงินของบรษัิทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืน (ถา้ม)ี อย่างไรก็

ตาม เนืองจากผลการดาํเนินการของบริษัทในช่วงปี 2563 ขาดทุนและยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ทงันีงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดยบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบ

การเงินรวมจาํนวน 43,697,261 บาท มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมจาํนวน 62,688,532 บาท  มีผลขาดทุนสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 42,502,752 บาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 

61,279,886 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรกาํไร

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2563 และอนุมติัการงดจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2563 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาการงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการงด

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนมุตัิการงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี  

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจาํปี 2563 

  ประธานมอบหมายใหผ้ศ. อรทยั วานชิดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูร้ายงานในวาระนี 

 ผศ. อรทยั วานิชดี แจง้ต่อทีประชมุว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ซงึกาํหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตังผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์ ทจ.75/2561 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ

รายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกหลกัทรพัย ์(ฉบับที ) ซงึกาํหนด

ว่า ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชี จะแต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอกีก็ได ้และหากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ทีมาแลว้ 7 รอบ

ปีบญัชีตดิต่อกนัตอ้งเวน้วรรคการปฏิบติัหนา้ที 5 รอบปีบญัชี โดยการหมนุเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลียนบรษิัทผูส้อบแห่งใหม่ 

บรษัิทสามารถแต่งตงัผูส้อบบญัชีรายอืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนนัแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีตามทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ความเป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชี 

รวมทงัความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จงึเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณานาํเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา

อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท เนืองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพือประโยชนข์องบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสาํนกังานสอบบญัชีรายใหม่ซงึเสนอค่าสอบ

บญัชีสอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายคา้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทงั บริษัท 

สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานทีมีชือเสียงเป็นทียอมรบัในดา้นความเป็นมืออาชีพและประสบการณเ์ช่นกัน 

โดยมีรายละเอียดของผูส้อบบญัชีดงันี 

รายชอืผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

เลขท ี

จาํนวนปีทลีงลายมือชือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

นายบรรจง พชิญประสาธน ์ 7147 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

นายไกรสิทธิ ศิลปะมงคลกลุ 

 

9429 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน 8260 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีขา้งต้นเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัทยงัได้อนมุติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบรษัิทเป็นจาํนวนเงิน 870,000 

บาท และบรษัิทยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 45,000 บาท 

รายการ 
ปี 2564 (ปีทีเสนอ) ปี 2563 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอนื ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอืน 

บรษัิท 870,000 บาท - 1,000,000 บาท - 

บรษัิทย่อย 45,000 บาท - 58,000 บาท - 

รวม 915,000 บาท - 1,058,000 บาท - 

ทงันี บริษัททีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได้

เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับรษัิท/ บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้อบบัญชีของบริษัท และการกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึงมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนมุติัแต่งตงับุคคลดงัต่อไปนีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทประจาํปี 2564  

1) นายบรรจง พิชญประสาธน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7147 หรือ 

2)   นายไกรสิทธิ ศิลปะมงคลกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 9429 หรือ 

3) นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8260 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีข้างต้นเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 ของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็น

จาํนวนเงิน 45,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี 

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ซงึกาํหนดให ้ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหนงึในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกับหนงึในสาม (1/3) ของกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่ง โดยกรรมการอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบั

เขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนนัใหจ้บัสลาก

กนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยในการประชุมสามญัประจาํปี 

2564 นีนนั มกีรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ทา่น คือ  

รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์

 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสียง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

2. นายคงพันธุ ์ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
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รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสียง / ประธานเจา้หนา้ที
บรหิารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษิัท 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท ตังแต่วันที 21 

ธันวาคม 2563 จนถงึวนัที 1 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวไปยังผูถื้อหุ้นผ่าน

ทางตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ แต่เมือครบกาํหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชือบุคคลอืนเพือการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซงึไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดด้าํเนินการตามกระบวนการ

สรรหาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัท โดยพจิารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบตัิ คณุวุฒิ 

ประสบการณ ์ทักษะ และความเชียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจาํนวนกรรมการทังหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

แลว้เห็นว่ากรรมการทงั 3 ทา่น เป็นผูที้มีคณุสมบติัครบถว้น ไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเกียวขอ้งกาํหนด และเป็นผูที้มีประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถและเป็นกาํลงัหลักสาํคัญที

ชว่ยใหบ้ริษัทมีความเจรญิกา้วหนา้มาโดยตลอด ปฏิบตัหินา้ทีดว้ยความระมดัระวงั  ตลอดจนพิจารณาถงึความต่อเนืองในการ

ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบตัิงานในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทและตาํแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอกีวาระหนงึ ปรากฏตามรายละเอยีดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือ

เชญิประชมุ 

นอกจากนี นายคงพนัธุ ์ปราโมชฯ ซงึไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึงนนั 

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกาํหนด ซึงเท่ากับข้อกาํหนดขันตาํตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมตลอดจนสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะนาํต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถ้ือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวม

คะแนนทีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตงัเป็นรายบุคคล และเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลทีดี กรรมการทีพ้นจาก

ตาํแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุมชวัคราว เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้

อย่างอิสระ 

มติทปีระชุม ทีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง คือ (1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (2) นายคงพันธุ ์ ปราโมชฯ และ  
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(3) นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี 

6.1 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

เห็นดว้ย 37,326,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 37,326,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมสี่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 40,261,000 หุน้ 

6.2 นายคงพนัธุ ์ปราโมชฯ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

เหน็ดว้ย 77,287,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 77,287,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 300,000 หุน้ 

6.3 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / ประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษัิท 

เห็นดว้ย 76,887,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 76,887,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมสี่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 700,000 หุน้ 

 

วาระท ี7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

ผูด้าํเนนิการประชุม ชแีจงต่อทีประชุมว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25 ซงึกาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีประชุมผูถ้ือ

หุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ

จะกาํหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี 

กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบียเลียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท  
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จาํนวนครงัของการประชุมของคณะกรรมการในปีทีผ่านมา มีดงันี 

การประชุมปี 2563 จาํนวนครังของการประชมุ (ครัง) 

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 1 

คณะกรรมการบริษัท  8 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 4 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเพือใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาด

ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี 

ตาํแหน่ง ค่าเบยีประชุมต่อครัง 

ประจาํปี 2564 (ปีทเีสนอ) 

ค่าเบียประชุมต่อครัง 

ประจาํปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการบรษัิท 10,000 บาท 10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

คณะกรรมการบริหารความเสียง *   

- ประธานกรรมการบริหารความเสียง 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการบริหารความเสียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทงันี กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารขอไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ 2564 

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหป้ระชมุพิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยวาระนี

ตอ้งผ่านการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม 

มตทิปีระชุม ทีประชมุมีมติอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดทีเสนอ

ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุ (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

ดงันี 
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เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ  

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท 

เอ็ม วชัิน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ (MVP-W1)”) 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี  

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการเตรียมความพรอ้มและสร้างความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติ

อนุมตัิใหน้าํเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญ

เพิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชนั จาํกัด (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 

หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เทา่กบั 1.20 บาทต่อหุน้ มอีายุการใชส้ิทธิ 2 ปี นบัจาก

วันทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทงันี ในกรณีทีมีเศษของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เหลือจากการคาํนวณ

ตามอตัราส่วนการจัดสรรดงักล่าวให ้ปัดเศษดงักล่าวทิงทงัจาํนวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย  ทีแนบไป

พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อหุน้ 

ทังนี ให้กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W ) ในวันที 24 

พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนดังกล่าวยังมีความไมแ่น่นอนจนกว่า

จะไดร้บัการอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

รวมทงั เห็นควรเสนอต่อทีประชุมใหอ้นุมตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที

บรหิาร และ/หรือบุคคลอนืซงึไดร้บัการแต่งตังและมอบหมายคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มีอาํนาจ

ในการพิจารณาและกาํหนดรายละเอยีดอืนใด อนัจาํเป็นเกียวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ภายใต้

เงือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง และภายใตก้รอบการอนมุตัิของทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซงึรวมไปถงึแต่ไมจ่าํกดัเพียง 

ก. จดัเตรียมขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รวมทงักาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวกบัการออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นตน้ 

ข. ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยืนเอกสารต่าง ๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงาน หรือบุคคลอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ค. การนาํใบสาํคญั แสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญทีเกิดจากการใชส้ิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสาํคญั แสดงสิทธิฯ เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ง. แต่งตงั ผูร้บัมอบอาํนาจช่วง ใหมี้อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกับการออกและการ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพือใหก้ารออกและการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สาํเรจ็ลลุว่งทกุประการ 
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จ. จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที

จาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน เพือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์

ฉ. กาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงวันกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ  

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัเพมิทุนของบริษัท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) โดยวาระนีตอ้งผ่าน

การอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของ

บริษัท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี9 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. 

(ทนุจดทะเบยีน) เพอืใหส้อดคล้องกับการเพมิทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่าสืบเนืองจากบริษัทมีความประสงคจ์ะออกเสนอขายทีจะซือหุน้

สามญัเพิมทุนของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที  (“ใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ (MVP-W1)”) ใหแ้กผู่ถื้อหุน้รายเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ในวาระที 8 ขา้งตน้ บรษิัทจงึตอ้งเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอกี 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ จาํนวน 100,000,000 หุน้ มูล

คา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซอืหุน้สามญัของบรษัิท ซงึออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  

และเพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ . 

(ทนุจดทะเบียน) ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  (และทีแกไ้ขเพิมเติม)โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเป็น

ดงันี 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน    150,000,000 บาท  (หนงึรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 

  แบ่งออกเป็น    300,000,000 หุน้      (สามรอ้ยลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ     0.50   บาท    (หา้สิบสตางค)์  
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   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั    300,000,000 หุน้      (สามรอ้ยลา้นหุน้) 

   หุน้บรุมิสิทธิ           -    หุน้ (ศนูยห์ุน้)” 

และเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

และ/หรือบุคคลอืนซงึไดร้บัการแต่งตงัและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มอีาํนาจในการ

ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทงั มอีาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ 

ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นเพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิดงักล่าวเสร็จสมบรูณ ์

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) 

ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษัิทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)

โดยมีรายละเอียดดงันี 

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพอืรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท เอ็ม วิชัน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-

W1)”) 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่าเพือรองรบัการใช้สิทธิซอืหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

(MVP-W1) ตามวาระที 8 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณา

อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรับการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซงึจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) และรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 4 และ สงิ

ทีสง่มาดว้ย 5 ตามลาํดบั 

และเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธาน

เจา้หน้าทีบริหาร และ/ หรือ บุคคลอืนใดซึงไดร้ับการแต่งตงั และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน



19 
 

 

เจา้หนา้ทีบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการมีอาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีจาํเป็น 

และ/หรือเกียวเนืองกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจนสาํเร็จลุล่วง ภายใตเ้งือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง และภายใตก้รอบ

ของการอนมุตัิของทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 

หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษิัท เอม็ วิชนั จาํกดั 

(มหาชน) ครงัที 1 (MVP-W1) ทีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนเพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ดว้ยคะแนนเสียง

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวม

คะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

วาระท ี11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบรคิณหส์นธข้ิอ 3. (วัตถปุระสงค)์ ของบริษัท โดยแก้ไข

วัตถุประสงค ์2 ข้อ และเพมิวัตถุประสงคใ์หมอ่ีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงคทั์งสนิ 61 ข้อ 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชุมว่าเพือใหส้อดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเพือให้

ครอบคลมุถงึธุรกิจทบีริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งแกไ้ขวัตถปุระสงคข์องบริษัท ดว้ย

เหตนีุ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. 

(วตัถปุระสงค)์ ของบริษัท โดยแกไ้ขวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 39 และ 58 บางส่วน และเพิมวตัถุประสงคใ์หม่อีก 1 ขอ้ คือขอ้ 61 รวม

เป็นวตัถปุระสงคท์งัสิน 61 ขอ้ ดงันี 

วัตถุประสงคปั์จจบัุน วัตถุประสงคแ์ก้ไขเพมิเตมิใหม่ 

ขอ้ 39. ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา ออกแบบ จัดทาํ 
แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชัน
สาํหรับเว๊ปและอุปกรณ์สือสารทุกชนิด มีเดีย
ออนไลนห์รือสงัคมออนไลนผ์่านโทรศพัทม์ือถือ 
หรือเครืองมือสือสาร ตลอดจนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธใ์นสือต่าง ๆ 

ขอ้ 39.  ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา ออกแบบ จัดทาํ 
แกไ้ข และพฒันา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเค
ชัน แพลตฟอรม์ สาํหรับเว็บไซตแ์ละอุปกรณ์
สือสารทุกชนิด มี เดียออนไลน์หรือสังคม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครืองมือ
สือสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสมัพันธใ์น
สือตา่ง ๆ 
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วัตถุประสงคปั์จจบัุน วัตถุประสงคแ์ก้ไขเพมิเตมิใหม่ 

ขอ้ 58.  ประกอบกจิการคา้ และการจาํหน่ายแพ็คเก็ต 
คปูองทีพกั 

ขอ้ 58.  ประกอบกิจการคา้ และการจาํหน่ายแพ็คเก็ต 
คูปองทีพัก กิจกรรม การเดินทาง และการ
ท่องเทียว และการค้าปกติทัวไปทุกชนิดทุก
ประเภท 

- ขอ้ 61.   ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหนา้ในการ
จาํหน่าย ซือขาย แลกเปลียน  ใหเ้ช่า ให้เช่า
ช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอรม์ 
เวบ็ไซต ์อนิเทอรเ์นต็สาํหรบัทีพกั กจิกรรม การ
เดินทาง การท่องเทียว และการคา้ปกติทัวไป
ทุกชนิดทุกประเภททังสังหาริมทรัพย์และ
อสงัหารมิทรพัย ์

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท จงึขอเสนอพิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. 

ดงันี 

หนังสอืบรคิณหส์นธิปัจจุบัน หนังสอืบรคิณหส์นธิแก้ไขเพิมเตมิใหม่ 

ข้อ 3.   วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ ํานวน 60 ข้อ    
รายละเอียด ตาม บมจ.002 ทีแนบ 

ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 61 ข้อ 
รายละเอียดตาม บมจ.002 ทีแนบ 

และเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติใหบุ้คคลทีไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติม วตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติม ถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใด ๆ เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของ

นายทะเบียน 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจงึเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 

ของบริษัท โดยแกไ้ขวตัถปุระสงค ์2 ขอ้ ในขอ้ 39 และขอ้ 58 บางส่วน และเพิมวตัถุประสงคใ์หม่อกี 1 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงค์

ทงัสิน 61 ขอ้ โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ

หุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออก

เสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระท ี12  พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้มี) 

ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ต่อทีประชุมว่า ผูถื้อหุน้ท่านใดทีมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและคาํเสนอแนะ

แก่บรษิัท สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระนี 

 

เมือไมมี่ผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผูด้าํเนินการประชมุจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม  

 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564

ของบรษัิท 

 

ปิดประชมุเวลา 15.15 น. 

 

 

 

 

  ลงชือ     ประธานทีประชมุ 

        นายทนง ลีอสิสระนกุลู 

                                                                   กรรมการบริษัท 

 

 

 

  ลงชือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 

  นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์

เลขานุการบรษัิท 


