
1 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เอม็ วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
การประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 
จ ากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
นางสาวบญุยนชุ วฒิุกาญจนกลุ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุม”) ของ
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ซึง่ได้
เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามล าดบัตอ่ไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  

คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. ผศ. อรทยั  วานิชดี กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการอิสระ 

3. ดร. ณฐักฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5. นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
สารสนเทศ 

6. นายธราธร ยวงบณัฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
ขายและการตลาด 

8. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานกุารบริษัท 
 

นอกจากนีผู้้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายคงพันธ์ ปราโมชฯ  กรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ติดภารกิจดว่น จงึไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมในครัง้นีไ้ด้  
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากัด 

1. นางสาวนงราม   เลาหอารีดิลก 
2. นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากัด 
1. นายชาติพร บารมี 
2. นางสาวระพีภทัร  ค าพิชยั 
 
ผู้ ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ทางบริษัทได้ท าการแจ้งมาตรการการจดัประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้น ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ และบนเวบ็ไซต์บริษัทแล้ว ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการจดัการ
ประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสอบถามค าถามตอ่บริษัทเม่ือถงึวาระการประชมุในวาระสดุท้าย 
 
ในการประชมุครัง้นี ้ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 33 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  94,593,200  หุ้ น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.30 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
 
นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) จงึได้กลา่วเปิด
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ต่อมา ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้ด าเนินการเชิญประชุมและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการ
ประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้นทาง 3 ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์ ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ์ เอเคนิวส์ ในวนัท่ี 3 , 7 และ 8 กรกฎาคม 2563 และ 
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 

ส าหรับท่ีประชมุในครัง้นีร้วมไปถึงข้อสอบถามลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  ถงึ 24 กรกฎาคม 2563 
และให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือขึน้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นวาระ ตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 
31 มกราคม 2563 

 
นอกจากนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและ
รายละเอียดแตล่ะวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นท่ีมี หรือตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้  ส าหรับผู้ ท่ีได้รับ      
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มอบฉันทะแบบ ข ซึง่ผู้มอบฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามท่ี 
ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  

2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระท่ีระบุ 
เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไมพิ่มพ์บตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระตา่งๆ นัน้แล้ว 
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. เพ่ือความรวดเร็วในการประชุมครัง้นี ้ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท าการสอบถามเมื่อถึงวาระสุดท้าย กรณีท่ี
ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ นามสกุล ของท่าน พร้อมชีแ้จงว่าเป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะก่อนทกุครัง้ 

4. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนแบบบาร์โค้ด เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และส าหรับการลงมติใน  
แต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เท่านัน้ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ส าหรับวาระนีต้้องลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ          
หากท่านผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีประสงค์จะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือช่ือด้วยปากกาก่อนทกุครัง้ 

5. หากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์ท่ีจะ
ลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนท่ีลงลายมือช่ือให้กับเจ้าหน้าท่ีก่อนออกจาก
ห้องประชมุเพ่ือท่ีบริษัทจะท าการบนัทกึคะแนนของท่าน 

6. การแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนสิน้สุดลง โดยผลการนับคะแนนจะเป็น     
ผลการนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีท่ีผู้ มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้ รับมอบฉันทะ และในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน  
ท่านประธานจะท าการออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด 
 

ทัง้นี ้มติในการอนุมตัิแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บังดออกเสียงเป็นฐานการค านวณ ส าหรับวาระ
ท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ ส าหรับวาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย
กว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส าหรับวาระท่ี 8 และ 9 จะต้องได้รับการ
อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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นอกจากนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทได้จดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และตวัแทนผู้ ถือหุ้น อย่างละ 1 
ท่าน มาร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์และสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นี ้
 
จากนัน้ ประธาน ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชมุ
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
 
จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ซึ่งจัด
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ แจ้งต่อท่ีประชุมถึงส่วนงานของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็น 3 งานหลกัด้วยกัน 
คือ 
1. งานจดัแสดงงาน (Event Provider) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and  Agency) 
3. งานให้บริการขายอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กลุม่ใหม่ (Commercial Business) 
 
เมื่อต้นปีท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจดังานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค ซึง่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุตัง้แต่เคยจดัมา
ตัง้แตปี่ 2550 โดยงานมหกรรมนัน้ ถกูจดัขึน้ในทัง้หมด 3 ฮอลล์ บนพืน้ท่ีขนาดประมาณ 30,000 
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ตารางเมตร โดยครัง้นี ้ทางบริษัทได้เพ่ิมการจดังานในส่วน Thailand Game EXPO ซึง่บริษัทมี
ความประสงค์ท่ีจะจัดมายาวนาน และมีความคาดหวังจะพัฒนาต่อยอดงาน e-Sports แต่
เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  จึงท าให้ไม่สามารถจดังานเป็นครัง้ท่ี 
2 ของปีได้ 
 
นอกจากนีบ้ริษัทได้จดังาน Asia Pacific Predator League 2019 โดยทางบริษัทได้จดังานผ่าน
การรับรองจากสมาคม e-Sport นอกจากนี ้บริษัทได้เร่ิมจดัและพฒันาในสว่นของรถบ้านส าหรับ
งาน MV Caravan โดยได้เพ่ิมพืน้ท่ีบริเวณริมทะเลจากเดิมท่ีมีเฉพาะบริเวณภูเขา และส าหรับ
งานบริการให้บริการส าหรับการจัดงานกีฬาและท่องเท่ียวครบวงจรต่าง ๆ บริษัทได้ส ารวจ
สถานท่ีท่องเท่ียวในท่ีใหม ่ๆ เพ่ือเสริมสร้างการให้บริการในฐานะ ผู้ ให้บริการ  

 
ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  และ 
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้รายงานผลการด าเนินการทางบญัชี 
 
โดยรายละเอียดโครงสร้างรายได้และความก้าวหน้าของธุรกิจแตล่ะกลุม่งาน เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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โดยรายได้และก าไรหลกัของบริษัทมาจากส่วนของการจดังาน โดยรายได้คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 80 ของรายได้รวมทัง้หมด อาทิเช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand 
Game EXPO งานกีฬา งาน e-Sport งานว่ิงต่าง ๆ  และงานบริการคาราวานซึง่เป็นธุรกิจใหม่ 
โดย ณ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นัน้ บริษัทมีจ านวนรถคาราวานอยู่ท่ี 117 คนั 

 
ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายนัน้ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 ของยอดรายได้รวม ซึง่อยู่
ในอตัราท่ีใกล้เคียงทกุปี ดงันี ้
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และในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิอยู่ท่ี 31 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรท่ี 9% ดงันี ้
 

 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 

 

ส าหรับสินทรัพย์หลกัท่ีเพ่ิมขึน้ มาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท คือรถคาราวานโดยมี
มลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ท่ี 95 ล้านบาท  
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และส าหรับอัตราส่วนทางการเงิน ROE (Return on Equity ratio) และ D/E (Debt-to-Equity 
ratio) นัน้ จดัได้วา่อยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกนักบัปีท่ีผ่าน ๆ มา 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มี              
การลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ประธานมอบหมายให้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท
นัน้  งบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 นัน้  ได้ผ่าน             
การตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด  โดยผู้ สอบบัญชีมี
ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของ
ผู้ ถือหุ้ นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญนัน้ ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อ
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563  แล้วจึงได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ี
ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทัง้หมด
แล้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน
สะสมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 22.6 ล้านบาท จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมตัิงดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
จากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับ         
ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็น     
ทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2562  โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เน่ืองด้วยเหตผุลข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 

ประธานมอบหมายให้ผศ. อรทยั วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานในวาระนี ้
 
 ผศ. อรทัย วานิชดี แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 14)  และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ทจ.75/2561 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชุม    ผู้
ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
และในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และหากผู้สอบบญัชีดงักล่าว
ปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าท่ี  5 รอบปีบัญชี        
โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
รายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ดงันี ้
1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7633 หรือ 
4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9211  

  
โดยผู้สอบบัญชีท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ซึง่นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แต่ปี 2559 

ถงึปี 2562  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวน
เงิน 1,000,000 บาท จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2562 

คา่สอบบญัชี 1,000,000 บาท 950,000 บาท 
คา่บริการอื่น  
(สอบทานกระดาษท าการ) 

- - 

รวม 1,000,000 บาท 950,000 บาท 
 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วย
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คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ี      
งดออกเสียง)  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211  

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี  2563 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ 
ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            
เป็นผู้รายงานในวาระนี ้

  
นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก าหนดให้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุ
กบัหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง โดยในการประชุมสามญัประจ าปี 2563 นีน้ัน้ มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 
3 ท่าน คือ  
 
1) นายธราธร ยวงบณัฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบตัิการ 
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2) นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 

3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
แล้วเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจน  
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้  
3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล และเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
สอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่านให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายธราธร            
ยวงบัณฑิต 2) นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ และ 3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

6.1 นายธราธร ยวงบณัฑิต 
เห็นด้วย 86,143,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 8,450,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

6.2 นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ 
เห็นด้วย 69,293,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 25,300,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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6.3 นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 
เห็นด้วย 89,372,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 5,221,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพันธุ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            
เป็นผู้รายงานในวาระนี ้

 
 นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น  
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้นัน้
บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนท่ีคงท่ีมาตัง้แต่ต้น แต่เน่ืองจากในปีนี ้
บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษัทจงึได้มีการปรับลด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกบับริษัทแล้ว จงึได้เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาทตอ่ปี 

 โดยอตัราคา่เบีย้ประชมุเท่ากบัอตัราคา่เบีย้ประชมุในปี 2563 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ต าแหนง่ 
คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
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ต าแหนง่ 
คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2562 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง *   

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 บาท 10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน *   

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 

 ประธานมอบหมายให้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ รายงานในวาระนี ้
  

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย รวม 3 ข้อ ดงันี ้

1. ในหมวดท่ี 5 ข้อ 27 

2. ในหมวดท่ี 6 ข้อ 37 และ 38  
 

โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดงันี ้
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
ข้อ  27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง (1/2)  ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่
รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี รองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  
(1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 

ข้อ 27.  ในการประชุมคณะกรรมการซึ่ งเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยการประชุม ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่ เ ป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่
รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้
เ สี ย ใน เ ร่ือ ง ใด เ ร่ื องหนึ่ ง ไม่มี สิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 

ข้อ  37.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท า
เป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่  วนั  เวลา  
ระเบียบ  วาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดย
ระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่อ
อนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา  แล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และ
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 
ทัง้นี  ้สถานที ่ที ่จะใช้ เป็นที ่ประช ุมจะอยู ่ใน
จังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวดัใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ 37.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดั
ประชุมโดยระบสุถานที่  วนั  เวลา  ระเบียบ  วาระ
การประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ  หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว  และจัดส่งให้ผู้ ถือ
หุ้ นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน
ก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน ทัง้นี ้หากการประชุมในคราวนัน้
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม โ ด ย จ ด ห ม า ย
อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดั
อนั เป็นที ่ตั ง้ส านกังานใหญ่ของบริษ ัท   หรือ
จังหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร  หรือ ณ ที่
อื ่น ใดตามที ่คณะกรรมการ หรือ ผู้ ซ่ึ ง ไ ด้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะก าหนด หรือ
คณะกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
ข้อ  38.   ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ 

มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้ น
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด  
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง  (1)  ชั่ว โมง  
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่  หากวา่
การประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยการประชุม ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า  
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด  และต้องมีหุ้นไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมกนัได้แล้วทัง้หมด
จึงจะครบองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด   เมื่อ
ลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้ นได้เ รียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอให้การ
ประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้
นัดประชุมใหม่และในกรณีนี ใ้ ห้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ
บริษัท โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 
 ประธานมอบหมายให้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ รายงานในวาระนี ้

  
 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้วตัถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกบั

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัรวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถปุระสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางสว่น และ เพ่ิมวตัถปุระสงค์
ใหมอ่ีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถงึ 60 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ ดงันี ้

 
วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 

ข้อ 45.  ประกอบกิจการ  รับจัด  จัดการ  ออกแบบ 
สร้างสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จดัหา
รางวัล  อาหารเคร่ืองดื่ม  ดูแลความปลอดภัย
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  งานแข่งขนักีฬาทุก
ประเภท  โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน 

ข้อ 45.  ประกอบกิจการ  รับจัด  จัดการ  ออกแบบ  
สร้างสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จดัหา
รางวัล  อาหารเคร่ืองดื่ม  ดูแลความปลอดภัย
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  งานแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท   

ข้อ  53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จ าหน่าย จัดหา 
น าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจ าหน่าย 
บริการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุก
ประเภทส าหรับกิจกรรมสนัทนาการ ได้แก่ รถบ้าน 
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน 
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่า่ง ๆ ทกุประเภท 

ข้อ 53.  ประกอบธุรกิจให้เช่า  ใ ห้ เช่าช่วง  จ าหน่าย  
ออกแบบ ตกแต่งภายใน  จดัหา  น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจ าหน่าย  บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภท
ส าหรับกิจกรรมสันทนาการ  ได้แก่   รถบ้าน  
จกัรยาน  และยานพาหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน  
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่า่ง ๆ ทกุประเภท 

- ข้อ 57.   ประกอบการค้า  จ าหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปลี่ยน  
ใ ห้ เ ช่ า   รับซ่อม   น า เ ข้ า  ไ ด้ แก่   โทรศัพ ท์   
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์   เ ค ร่ื อ ง มื อ สื่ อ ส า ร   สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทัง้อะไหล่  และส่วนประกอบ
ของสนิค้าดงักลา่ว 

- ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า  และการจ าหน่ายแพ็คเก็ต
คปูองที่พกั 

- ข้อ 59.   ประกอบการค้า  จ าหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปลี่ยน  
ให้เช่า  รับซ่อม  น าเข้า ได้แก่  ตู้ แช่ไวน์  ตู้ ซิก้าร์  
ตู้ เย็น  ตู้แช่เย็น  รวมทัง้อะไหล ่ และสว่นประกอบ
ของสนิค้าดงักลา่ว 

- ข้อ 60.  ประกอบการค้า  จ าหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปลี่ยน  
ให้เช่า  รับซ่อม  น าเข้า  ได้แก่  รถจักรยานยนต์  
รถ จักรยานยนต์ไฟฟ้า  ของเลน่    รวมทัง้อะไหล่  
และสว่นประกอบของสนิค้าดงักลา่ว 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 56 ข้อ รายละเอียด 

ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ รายละเอียด

ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
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จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ของบริษัท โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)       
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ 

 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานมอบหมายให้นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 

 นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมเร่ืองงานของบริษัทท่ีผ่านมาและแนวทางการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษัท โดยในช่วงกรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จดังานอีเวนท์ Thailand Mobile 
EXPO ขึน้ ซึง่เป็นงานแรกท่ีส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุญาตให้สามารถจดัได้
หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19  โดยผลการจัดงานออกมาประสบ
ความส าเร็จ และยังได้จัดงานในรูปแบบไฮบริดขึน้ โดยร่วมกับ บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั และบริษัท ลาซาด้า จ ากดั โดยออกคปูองส่วนลดเป็นมลูค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท ส าหรับ
การซือ้สินค้าในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO 
 
ส าหรับในช่วงปลายปี 2563 ท่ีจะถึง บริษัทได้รับอนุญาตให้จดังานว่ิง Ultra Trail โดยยงัคงต้อง
ปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรับธุรกิจรถ
บ้านนัน้ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะมีรถ 200 คนัไว้ในครอบครอง โดยปัจจุบนั บริษัทมีพืน้ท่ีรถบ้าน
ให้บริการที่จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงคาน ราชบรีุ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง พทัยา หวัหิน และ
กระบ่ี และมีอัตราการจองเข้าใช้บริการสูง โดยบริษัทมีเป้าหมายในอนาคตท่ีจะสร้างพืน้ท่ี
เพ่ิมเติมในจงัหวดัท่ีติดทะเลโดยอาจท าสญัญาในรูปแบบร่วมทนุหรือในลกัษณะเช่าท่ีดิน และจะ
เปิดบริการกิจกรรมตา่ง ๆ อาทิเช่น พายเรือ และสนัทนาการ และรวมถงึการขยายพืน้ท่ีให้บริการ
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
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บริษัทยงัคงด าเนินการต่อในฐานะผู้ดแูลคอมมนิูตีใ้ห้กบัซมัซุงและผู้ดแูลคอมมนิูตีใ้ห้กบัเอเซอร์ 
โดยคาดวา่จะมีโครงการใหญ่กบัซมัซุงภายในปีนี ้และส าหรับในไตรมาสท่ี 4 บริษัทได้รับอนญุาต
ให้จัดงานเทศกาลดนตรี Wonderfruit Festival และ Big Mountain Music Festival ท่ีถูกจัดขึน้
เป็นประจ าในทุกปี ในงาน Wonderfruit ครัง้ล่าสุด บริษัทได้จัดเตรียมรถบ้านให้บริการจ านวน 
98 คัน โดยคิดค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท และส าหรับงาน Big Mountain Music 
Festival ได้คิดคา่บริการเป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท ซึง่คาดการณ์วา่อตัราคา่บริการของรถบ้าน
ส าหรับงานคอนเสิร์ตจะมีอตัราเพ่ิมขึน้ในทุก ๆ ปี นอกจากนีย้งัมีการให้บริการรถบ้านไปถ่ายท า
รายการ และได้มีการปรับเปลี่ยนรถบ้านเป็นศูนย์ซ่อมโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าประมูลงานโครงการกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยคาดว่า
โครงการจะได้เห็นผลในช่วงเดือนตลุาคม 2563 
 
และส าหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR ในปี 2563 นีน้ัน้ บริษัทได้จดัผลิตและ
จ าหน่ายหน้ากากอนามยั โดยรายได้ทัง้หมดได้มอบให้กบัสภากาชาดไทย 
 
ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. นายพีรนาถ โชควฒันา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองการด าเนินการของ

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
ตอบ นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงว่า บริษัทได้จดัการประชุมร่วมกบับริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) เมื่อช่วงก่อนการ
หยุดเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ ร่วมทุนทัง้ 3 บริษัท ซึ่ง
รวมถงึบริษัทด้วยนัน้ มีความเห็นตรงกนัวา่จะพกัการด าเนินการไปก่อนเน่ืองจากมีข้อมลูว่า
จะมีกฎหมายออกใหมเ่ร่ืองภาษีส าหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าท่ีอาจมีผลบงัคบัใช้ในปีนี ้โดย
ตัง้ใจจะรอให้กฎหมายออกมาให้เรียบร้อยก่อน เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ โดยขอชีแ้จงว่าการพกัการด าเนินการนัน้ เป็นการพกัเพียงชัว่คราวเท่านัน้ 
และส าหรับการด าเนินการอื่นภายใต้การร่วมลงทนุครัง้นีน้ัน้ ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 

 
2. นายอนุพงศ์ สนัตะวานนท์ ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉันทะของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม

เร่ืองการน ารถบ้านมาท าเป็นท่ีพัก ว่าในแง่ของกฎหมายการโรงแรม ก าหนดข้อห้ามใด
หรือไม ่และในแง่ของความปลอดภยัของผู้มาพกัวา่มีมาตรการป้องกนัอย่างไรบ้าง 
ตอบ นายโอภาส เฉิดพันธุ์  ชีแ้จงว่า ผู้ ดูแลและผู้ ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องทุกคนล้วนมี
ประสบการณ์ในการท างานทางด้านการโรงแรมมาก่อน ดงันัน้ผู้ดูแลจะมีทีมแม่บ้านและ
พนกังานรักษาความปลอดภยัคอยดแูลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัภายในเขต
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ท่ีพกั นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ท าการตรวจสอบระดบัความลกึของน า้ทะเลและความอนัตราย
ของการให้เช่า Surf Substation ตามมาตรฐานการโรงแรมเรียบร้อยแล้ว โดย ณ ปัจจุบนั 
ยังไม่มีกฎหมายท่ีรองรับเร่ือง การให้บริการรถบ้านอย่างชัดเจน และยังไม่สามารถจัดรถ
บ้านให้อยู่ในกลุ่มเดียวกบัโรงแรมได้เน่ืองจากรถบ้านไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างถาวร ดงันัน้  จึงไม่
สามารถน ากฎหมายเร่ืองการโรงแรมมาปรับใช้อย่างชดัเจนได้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ ด าเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ ร่วม
ประชุม ประธานได้กลา่วขอบคณุ พร้อมทัง้ชีแ้จ้งต่อท่ีประชมุ เร่ืองความเช่ือมนัท่ีบริษัทจะฟืน้ตวั
กลบัมาท าก าไรได้ เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจประเภทท่ีสามารถฟื้นตวัได้เร็วกว่า
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ และได้กลา่วปิดการประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 

 
 
 
 
  ลงช่ือ     ประธานท่ีประชมุ 

นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู 
กรรมการบริษัท 

 
 
 
  ลงช่ือ     ผู้บนัทกึการประชมุ 

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ 
เลขานกุารบริษัท 


