รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสัมมนา ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919
จากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุล ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุม”) ของ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย ซึง่ ได้
เข้ าร่ วมประชุม ดังรายนามตามลาดับต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
ผศ. อรทัย
วานิชดี
กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ
ดร. ณัฐกฤษฏ์
ทิวไผ่งาม
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายโอภาส
เฉิดพันธุ์
กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความ
เสี่ ย ง / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน / ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายธีรวัฒน์
สุวรรณพินิจ กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
สารสนเทศ
นายธราธร
ยวงบัณฑิต
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
ขายและการตลาด
นางสาวอัปษร
วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ยง /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริ ษัท

นอกจากนี ผ้ ้ ูดาเนิ นการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า นายคงพันธ์ ปราโมชฯ กรรมการบริ ษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ติดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชมในครัง้ นีไ้ ด้
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
1. นางสาวนงราม
2. นางสาวชมาภรณ์

เลาหอารี ดิลก
รอดลอยทุกข์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ ซิล จากัด
1. นายชาติพร
บารมี
2. นางสาวระพีภทั ร
คาพิชยั
ผู้ด าเนิ น การประชุม แจ้ งต่อที่ ป ระชุมว่า เนื่ องด้ วยสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทางบริ ษัทได้ ทาการแจ้ งมาตรการการจัดประชุมภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19
ไปยังท่านผู้ถือหุ้น ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ และบนเว็บไซต์บริ ษัทแล้ ว ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในการจัดการ
ประชุม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสอบถามคาถามต่อบริ ษัทเมื่อถึงวาระการประชุมในวาระสุดท้ าย
ในการประชุมครัง้ นี ้ ณ เวลา 14.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 33 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ ทัง้ สิน้ 94,593,200 หุ้น หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 47.30 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู ประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จึงได้ กล่าวเปิ ด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ต่อมา ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ ดาเนินการเชิญประชุมและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมในวันนี ้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
2. บริ ษัทได้ ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ เอเคนิวส์ ในวันที่ 3 , 7 และ 8 กรกฎาคม 2563 และ
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็ บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สาหรับที่ประชุมในครัง้ นี ้รวมไปถึงข้ อสอบถามล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 กรกฎาคม 2563
และให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ ้นเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่
31 มกราคม 2563
นอกจากนี ้ ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนและ
รายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี ้
1. สาหรั บในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มี หรื อตามจานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสีย งลงคะแนนได้ สาหรั บผู้ที่ได้ รับ
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มอบฉันทะแบบ ข ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ทาการระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รลงคะแนนในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ นันแล้
้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
3. เพื่ อความรวดเร็ วในการประชุมครั ง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมท าการสอบถามเมื่อถึงวาระสุดท้ าย กรณี ที่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถาม กรุ ณายกมือ และแจ้ งชื่อ นามสกุล ของท่าน พร้ อมชี ้แจงว่าเป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครัง้
4. ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ ระบบการนับคะแนนแบบบาร์ โค้ ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะ บริ ษัทจะใช้ การนับคะแนนโดยเป็ นการเทคะแนนไปทางเห็นด้ วย และสาหรั บการลงมติใน
แต่ละวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณี ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
เท่ านัน้ ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ องพิ จ ารณาเลื อกตัง้ กรรมการของบริ ษัท แทนกรรมการที่ ครบก าหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ สาหรับวาระนี ้ต้ องลงมติเป็ นรายบุคคลด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง และ
หากท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ ลงลายมือชื่อด้ วยปากกาก่อนทุกครัง้
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ด การประชุม และประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้ กับเจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจาก
ห้ องประชุมเพื่อที่บริ ษัทจะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
6. การแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้ งเมื่อการนับคะแนนสิ ้นสุดลง โดยผลการนับคะแนนจะเป็ น
ผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิให้ ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณี ที่ผ้ ูมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ ล่วงหน้ า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ และในกรณี ที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน
ท่านประธานจะทาการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ มติในการอนุมตั ิแต่ละวาระเป็ นดังต่อไปนี ้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั งดออกเสียงเป็ นฐานการคานวณ สาหรับวาระ
ที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ สาหรับวาระที่ 7 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสาหรั บวาระที่ 8 และ 9 จะต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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นอกจากนี ้ ผู้ดาเนิ นการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า เพื่ อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่ งใส และหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีตวั แทนผู้ถือหุ้น ที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1
ท่าน มาร่ วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนในครัง้ นี ้
จากนัน้ ประธาน ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี เ้ ป็ นการพิ จารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ผู้ดาเนิ น การประชุม จึงเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณารั บ รองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โดยวาระนี ต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น
ซึง่ มาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมมีมติรั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่ง จัด
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
94,593,200 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นามาคานวณ
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นามาคานวณ

วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงส่วนงานของบริ ษัทซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 งานหลักด้ วยกัน
คือ
1. งานจัดแสดงงาน (Event Provider)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. งานให้ บริ การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุม่ ใหม่ (Commercial Business)
เมื่อต้ นปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ณ ศูนย์ นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ซึง่ ประสบผลสาเร็ จ เนื่องจากเป็ นงานที่ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ตังแต่
้ เคยจัดมา
ตังแต่
้ ปี 2550 โดยงานมหกรรมนัน้ ถูกจัดขึ ้นในทังหมด
้
3 ฮอลล์ บนพื ้นที่ขนาดประมาณ 30,000
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ตารางเมตร โดยครัง้ นี ้ ทางบริ ษัทได้ เพิ่มการจัดงานในส่วน Thailand Game EXPO ซึง่ บริ ษัทมี
ความประสงค์ ที่ จะจัดมายาวนาน และมีความคาดหวังจะพัฒนาต่อยอดงาน e-Sports แต่
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 จึงทาให้ ไม่สามารถจัดงานเป็ นครัง้ ที่
2 ของปี ได้
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ จดั งาน Asia Pacific Predator League 2019 โดยทางบริ ษัทได้ จดั งานผ่าน
การรับรองจากสมาคม e-Sport นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เริ่ มจัดและพัฒนาในส่วนของรถบ้ านสาหรับ
งาน MV Caravan โดยได้ เพิ่มพืน้ ที่บริ เวณริ มทะเลจากเดิมที่มีเฉพาะบริ เวณภูเขา และสาหรับ
งานบริ ก ารให้ บ ริ ก ารสาหรั บการจัดงานกี ฬ าและท่องเที่ ยวครบวงจรต่าง ๆ บริ ษัท ได้ สารวจ
สถานที่ท่องเที่ยวในที่ใหม่ ๆ เพื่อเสริ มสร้ างการให้ บริ การในฐานะ ผู้ให้ บริ การ
ต่อมา นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น และ
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินการทางบัญชี
โดยรายละเอียดโครงสร้ างรายได้ และความก้ าวหน้ าของธุรกิจแต่ละกลุม่ งาน เป็ นดังต่อไปนี ้
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โดยรายได้ และกาไรหลักของบริ ษัทมาจากส่วนของการจัดงาน โดยรายได้ คิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 80 ของรายได้ รวมทัง้ หมด อาทิ เช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand
Game EXPO งานกีฬา งาน e-Sport งานวิ่งต่าง ๆ และงานบริ การคาราวานซึง่ เป็ นธุรกิจใหม่
โดย ณ ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ บริ ษัทมีจานวนรถคาราวานอยู่ที่ 117 คัน
สาหรับค่าใช้ จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายนัน้ อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 20 ของยอดรายได้ รวม ซึง่ อยู่
ในอัตราที่ใกล้ เคียงทุกปี ดังนี ้
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และในปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสุทธิอยู่ที่ 31 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรที่ 9% ดังนี ้

สาหรั บสินทรั พย์ หลักที่ เพิ่มขึน้ มาจากสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนของบริ ษัท คือรถคาราวานโดยมี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 95 ล้ านบาท
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และส าหรั บอัตราส่วนทางการเงิ น ROE (Return on Equity ratio) และ D/E (Debt-to-Equity
ratio) นัน้ จัดได้ วา่ อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้ เคียงกันกับปี ที่ผ่าน ๆ มา

จากนั น้ ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า วาระนี เ้ ป็ น วาระเพื่ อ ทราบ จึ ง ไม่ มี
การลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี ของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ สู อบบัญชี
รับอนุญาตตรวจสอบก่อนนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
นั น้ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 นั น้ ได้ ผ่ า น
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด โดยผู้สอบบัญชีมี
ความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถื อหุ้น และงบกระแสเงิ น สดสาหรั บปี สิ น้ สุดวันเดีย วกัน และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น
รวมถึงหมายเหตุส รุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ส าคัญ นัน้ ถูก ต้ องตามที่ ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ วจึงได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่
ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ง ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตและการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
94,593,200 เสียง
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นามาคานวณ
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นามาคานวณ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทกาหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและทุนสารองตามกฎหมายทัง้ หมด
แล้ ว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน
สะสมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 22.6 ล้ านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิงดจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เป็ น ทุนส ารองตามกฎหมาย และพิ จ ารณาอนุมัติงดจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากนัน้ ผู้ ด าเนิ น การประชุม จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติก าร งดจัด สรรก าไร ส าหรั บ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทส าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
ทุน ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิ นปั นผล ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เนื่องด้ วยเหตุผลข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

94,593,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563

ประธานมอบหมายให้ ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานในวาระนี ้
ผศ. อรทัย วานิช ดี แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ที่ ออกหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 14) และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุม ผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี
และในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และหากผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ม าแล้ ว 7 รอบปี บัญ ชี ติ ด ต่ อ กัน ต้ อ งเว้ น วรรคการปฏิ บัติ ห น้ าที่ 5 รอบปี บัญ ชี
โดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
รายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติก ารแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดังนี ้
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
3) นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
โดยผู้สอบบัญชี ที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท ซึง่ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2559
ถึงปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี เป็ นจานวน
เงิน 1,000,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
ปี 2563
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี
1,000,000 บาท
950,000 บาท
ค่าบริ การอื่น
(สอบทานกระดาษทาการ)
รวม
1,000,000 บาท
950,000 บาท
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
และการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วย
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คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่
งดออกเสียง)
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
3) นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
4) นางสาวชมาภรณ์
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีข้างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็ นเงิ นจ านวน 1,000,000 บาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

94,593,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เฉิ ด พั น ธุ์ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 ซึ่งกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ
กับหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง โดยกรรมการอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
รับตาแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนันเป็
้ นผู้ออก
จากตาแหน่ง โดยในการประชุมสามัญประจาปี 2563 นี ้นัน้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน
3 ท่าน คือ
1) นายธราธร

ยวงบัณฑิต
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กรรมการบริ ษั ท / กรรมการบริ ห าร / ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

2) นายธีรวัฒน์

สุวรรณพินิจ

กรรมการบริ ษั ท / กรรมการบริ ห าร /ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายสารสนเทศ
3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
กรรมการบริ ษั ท / กรรมการบริ ห าร /ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
แล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้ างขวาง อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานและการบริ หารจัดการของบริ ษัท ตลอดจน
มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
และพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ จึงเสนอให้ พิจารณาแต่งตังกรรมการทั
้
ง้
3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากต าแหน่ ง ตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง ปรากฏตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยวาระนี ต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน (ไม่ นั บ รวมคะแนนที่ ง ดออกเสี ย ง)
โดยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล และเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุมชั่วคราว เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
สอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างอิสระ
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 3 ท่านให้
กลับเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการและต าแหน่ งอื่ น ๆ ตามเดิ มอี กวาระหนึ่ ง คื อ 1) นายธราธร
ยวงบัณฑิต 2) นายธี รวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ 3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
6.1

6.2

นายธราธร ยวงบัณฑิต
เห็นด้ วย
86,143,200
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
8,450,000
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
เห็นด้ วย
69,293,200
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
25,300,000
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-
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6.3

วาระที่ 7

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
เห็นด้ วย
89,372,200
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
5,221,000
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เฉิ ด พั น ธุ์ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจ านวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นัน้
บริ ษัทได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่คงที่มาตังแต่
้ ต้น แต่เนื่องจากในปี นี ้
บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 บริ ษัทจึงได้ มีการปรับลด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทแล้ ว จึงได้ เสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในวงเงิ นไม่เกิน
2,000,000 บาทต่อปี
โดยอัตราค่าเบี ้ยประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี ้ยประชุมในปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

- ประธานกรรมการบริ ษัท

15,000 บาท

15,000 บาท

- กรรมการบริ ษัท

10,000 บาท

10,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท

15,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท

10,000 บาท

ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000 บาท

15,000 บาท

- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

10,000 บาท

10,000 บาท

- ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน

15,000 บาท

15,000 บาท

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10,000 บาท

10,000 บาท

ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง *

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *

*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

94,593,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชกาหนดว่าด้ วย
การประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 ซึ่ง ก าหนดให้ ส ามารถจัดการประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย รวม 3 ข้ อ ดังนี ้
1. ในหมวดที่ 5 ข้ อ 27
2. ในหมวดที่ 6 ข้ อ 37 และ 38
โดยมีรายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นดังนี ้
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ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมี กรรมการมา ข้ อ 27.
ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดจึ งจะครบองค์ ประชุม และให้
ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณี ที่
รองประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ าไม่ มี ร องประธาน
กรรมการหรื อ มี แ ต่ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม นัน้ หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือ เสีย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเ สีย งหนึ่ง
(1) เสีย งในการลงคะแนน เว้ น แต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ป ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียงเพื่อเป็ นการชีข้ าด
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้ อย
กว่ าเจ็ ดวัน (7) วันก่ อนวันประชุ ม ทัง้ นี ใ้ ห้ ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั ้งนี ้ สถานที ่ที ่จ ะใช้ เ ป็ น ที ่ป ระชุม จะอยู ่ใ น
จัง หวัด อัน เป็ น ที่ตั ้งสานัก งานใหญ่ข องบริ ษัท
หรื อ จัง หวัด ใกล้ เ คีย งตามที่ค ณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้

ข้ อบังคับเสนอแก้ ไขใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุม
ด้ วยตนเองหรื อโดยการประชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธาน
กรรมการท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่
รองประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ าไม่ มี ร องประธาน
กรรมการหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม นัน้ หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถื อ
เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง (1)
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้
เสี ย ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม ออกเสีย งเพิ่ ม ขึน้ อี ก หนึ่ง
เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ไม่ ว่าจะเป็ นการ
ประชุมด้ วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัด
ประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อม
ด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ
พิ จ ารณา แล้ วแต่ ก รณี รวมทั ง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนทราบล่วงหน้ า ไม่น้ อยกว่าเจ็ ดวัน (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน ทัง้ นี ้ หากการประชุ ม ในคราวนั น้
เป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษัท
สามารถจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม โ ด ย จ ด ห ม า ย
อีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ทั ้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด
อัน เป็ น ที ่ตั ้งส านัก งานใหญ่ข องบริ ษ ัท หรื อ
จังหวัดใกล้ เคียงหรื อกรุ งเทพมหานคร หรื อ ณ ที่
อื ่น ใดตามที ่ค ณะกรรมการ หรื อ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะกาหนด หรื อ
คณะกรรมการจะกาหนดให้ จัดการประชุมผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
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ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
ข้ อ 38.
มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น (ถ้ า มี ) มาประชุมไม่
น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่า กึ่ ง
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ ุน
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดจึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุม ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ใด
เมื่ อ ล่ ว งเวลานั ด ไปแล้ วถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่ ว โมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้
ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัด ประชุม ใหม่แ ละในกรณี นี ใ้ ห้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด
(7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อบังคับเสนอแก้ ไขใหม่
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ ม
ด้ วยตนเองหรื อโดยการประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมกันได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือ
หุ้น ซึ่ ง มาเข้ า ร่ ว มประชุม ไม่ค รบเป็ น องค์ ป ระชุม
ตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถื อ หุ้ นได้ เรี ย กนั ด เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
นั ด ประชุ ม ใหม่ แ ละในกรณี นี ใ้ ห้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่าเจ็ ด (7) วันก่อน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ อง
ครบองค์ประชุม

จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัท โดยวาระนี ต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

94,593,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ ) ของบริษัท
ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทสอดคล้ องกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั รวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึง เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ในข้ อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพิ่มวัตถุประสงค์
ใหม่อีก 5 ข้ อ คือ ข้ อ 57 ถึง 60 รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงสิ
ั ้ ้น 60 ข้ อ ดังนี ้

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้ อ 45. ประกอบกิ จ การ รั บ จั ด จั ด การ ออกแบบ ข้ อ 45. ประกอบกิ จ การ รั บ จั ด จั ด การ ออกแบบ
สร้ างสรรค์คอนเซ็ป โปรโมท โฆษณางาน จัดหา
สร้ างสรรค์คอนเซ็ป โปรโมท โฆษณางาน จัดหา
รางวัล อาหารเครื่ อ งดื่ ม ดูแ ลความปลอดภัย
รางวัล อาหารเครื่ อ งดื่ ม ดูแ ลความปลอดภัย
อานวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุก
อานวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกี ฬาทุก
ประเภท โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน
ประเภท
ข้ อ 53. ประกอบธุรกิจให้ เช่า ให้ เช่าช่วง จาหน่าย จัดหา ข้ อ 53. ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เช่ า ให้ เช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย
นาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อให้ เช่าหรื อจาหน่าย
ออกแบบ ตกแต่ งภายใน จัดหา นาเข้ ามาจาก
บริ การซ่อมแซม และบารุ งรักษาซึ่งยานพาหนะทุก
ต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ เช่ า หรื อ จ าหน่ า ย บริ ก าร
ประเภทสาหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้ แก่ รถบ้ าน
ซ่อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภท
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน
ส าหรั บ กิ จ กรรมสัน ทนาการ ได้ แก่ รถบ้ าน
ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ตา่ ง ๆ ทุกประเภท
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน
ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ตา่ ง ๆ ทุกประเภท
ข้ อ 57. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่ า รั บซ่ อ ม น าเข้ า ได้ แก่ โทรศั พ ท์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังอะไหล่
้
และส่วนประกอบ
ของสินค้ าดังกล่าว
ข้ อ 58. ประกอบกิ จ การค้ า และการจ าหน่า ยแพ็ ค เก็ ต
คูปองที่พกั
ข้ อ 59. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่า รั บซ่อม นาเข้ า ได้ แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซิก้าร์
ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมทังอะไหล่
้
และส่วนประกอบ
ของสินค้ าดังกล่าว
ข้ อ 60. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน
ให้ เช่า รั บซ่อม นาเข้ า ได้ แก่ รถจักรยานยนต์
รถ จักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทังอะไหล่
้
และส่วนประกอบของสินค้ าดังกล่าว

และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ดังนี ้
หนังสือบริคณห์ สนธิปัจจุบัน
หนังสือบริคณห์ สนธิแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 56 ข้ อ รายละเอียด ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 60 ข้ อ รายละเอียด
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
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จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษัท โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุมมีมติ อนุมัติ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติมหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ ข้ อ 3 (วัตถุป ระสงค์ )
ของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

94,593,200
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
-

เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเรื่ องงานของบริ ษัทที่ผ่านมาและแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคตของบริ ษัท โดยในช่วงกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ จดั งานอีเวนท์ Thailand Mobile
EXPO ขึ ้น ซึง่ เป็ นงานแรกที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค อนุญาตให้ สามารถจัดได้
หลัง เกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 โดยผลการจั ด งานออกมาประสบ
ความสาเร็ จ และยังได้ จัดงานในรู ปแบบไฮบริ ดขึน้ โดยร่ วมกับ บริ ษัท ช้ อปปี ้ (ประเทศไทย)
จากัด และบริ ษัท ลาซาด้ า จากัด โดยออกคูปองส่วนลดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 7 ล้ านบาท สาหรับ
การซื ้อสินค้ าในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO
สาหรับในช่วงปลายปี 2563 ที่จะถึง บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ จดั งานวิ่ง Ultra Trail โดยยังคงต้ อง
ปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 สาหรับธุรกิจรถ
บ้ านนัน้ บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะมีรถ 200 คันไว้ ในครอบครอง โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีพื ้นที่รถบ้ าน
ให้ บริ การที่จงั หวัดเชียงใหม่ เชียงคาน ราชบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง พัทยา หัวหิน และ
กระบี่ และมีอัตราการจองเข้ าใช้ บ ริ ก ารสูง โดยบริ ษัท มีเป้ าหมายในอนาคตที่ จ ะสร้ างพื น้ ที่
เพิ่มเติมในจังหวัดที่ติดทะเลโดยอาจทาสัญญาในรู ปแบบร่ วมทุนหรื อในลักษณะเช่าที่ดิน และจะ
เปิ ดบริ การกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พายเรื อ และสันทนาการ และรวมถึงการขยายพื ้นที่ให้ บริ การ
ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
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บริ ษัทยังคงดาเนินการต่อในฐานะผู้ดแู ลคอมมูนิตี ้ให้ กบั ซัมซุงและผู้ดแู ลคอมมูนิตี ้ให้ กบั เอเซอร์
โดยคาดว่าจะมีโครงการใหญ่กบั ซัมซุงภายในปี นี ้ และสาหรับในไตรมาสที่ 4 บริ ษัทได้ รับอนุญาต
ให้ จัดงานเทศกาลดนตรี Wonderfruit Festival และ Big Mountain Music Festival ที่ถูกจัดขึ ้น
เป็ นประจาในทุกปี ในงาน Wonderfruit ครั ง้ ล่าสุด บริ ษัทได้ จัดเตรี ยมรถบ้ านให้ บริ การจานวน
98 คัน โดยคิดค่าบริ การเป็ นจ านวนเงิ น 70,000 บาท และสาหรั บงาน Big Mountain Music
Festival ได้ คิดค่าบริ การเป็ นจานวนเงิน 35,000 บาท ซึง่ คาดการณ์วา่ อัตราค่าบริ การของรถบ้ าน
สาหรับงานคอนเสิร์ตจะมีอตั ราเพิ่มขึ ้นในทุก ๆ ปี นอกจากนี ้ยังมีการให้ บริ การรถบ้ านไปถ่ายทา
รายการ และได้ มีการปรั บเปลี่ยนรถบ้ านเป็ นศูนย์ ซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ เข้ า ประมูล งานโครงการกับ การท่องเที่ ย วแห่ งประเทศไทย โดยคาดว่า
โครงการจะได้ เห็นผลในช่วงเดือนตุลาคม 2563
และสาหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR ในปี 2563 นี ้นัน้ บริ ษัทได้ จดั ผลิตและ
จาหน่ายหน้ ากากอนามัย โดยรายได้ ทงหมดได้
ั้
มอบให้ กบั สภากาชาดไทย
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1. นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเรื่ องการดาเนินการของ
มอเตอร์ ไซค์ไฟฟ้า
ตอบ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ จดั การประชุมร่ วมกับ บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จากัด และ บริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) เมื่อช่วงก่อนการ
หยุดเนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ร่วมทุนทัง้ 3 บริ ษัท ซึ่ง
รวมถึงบริ ษัทด้ วยนัน้ มีความเห็นตรงกันว่าจะพักการดาเนินการไปก่อนเนื่องจากมีข้อมูลว่า
จะมีกฎหมายออกใหม่เรื่ องภาษี สาหรับรถมอเตอร์ ไซค์ไฟฟ้าที่อาจมีผลบังคับใช้ ในปี นี ้ โดย
ตังใจจะรอให้
้
กฎหมายออกมาให้ เรี ยบร้ อยก่อน เพื่อจะได้ วางแผนการดาเนินการให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพได้ โดยขอชี ้แจงว่าการพักการดาเนินการนัน้ เป็ นการพักเพียงชัว่ คราวเท่านัน้
และสาหรับการดาเนินการอื่นภายใต้ การร่ วมลงทุนครัง้ นี ้นัน้ ได้ ดาเนินการไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถาม
เรื่ องการนารถบ้ านมาทาเป็ นที่ พัก ว่าในแง่ของกฎหมายการโรงแรม กาหนดข้ อห้ ามใด
หรื อไม่ และในแง่ของความปลอดภัยของผู้มาพักว่ามีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้ าง
ตอบ นายโอภาส เฉิ ด พั น ธุ์ ชี แ้ จงว่ า ผู้ ดู แ ลและผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ องทุ ก คนล้ ว นมี
ประสบการณ์ ในการทางานทางด้ านการโรงแรมมาก่อน ดังนัน้ ผู้ดูแลจะมีทีมแม่บ้านและ
พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรี ยบร้ อยและรักษาความปลอดภัยภายในเขต
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ที่พกั นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ทาการตรวจสอบระดับความลึกของน ้าทะเลและความอันตราย
ของการให้ เช่า Surf Substation ตามมาตรฐานการโรงแรมเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย ณ ปั จจุบนั
ยังไม่มีกฎหมายที่รองรั บเรื่ อง การให้ บริ การรถบ้ านอย่างชัดเจน และยังไม่สามารถจัดรถ
บ้ านให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงแรมได้ เนื่องจากรถบ้ านไม่ใช่สิ่งปลูกสร้ างถาวร ดังนัน้ จึงไม่
สามารถนากฎหมายเรื่ องการโรงแรมมาปรับใช้ อย่างชัดเจนได้
เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถามเพิ่ มเติม ผู้ดาเนิ นการประชุมจึงเชิ ญท่ านประธานกล่าวขอบคุณ ผู้ร่ วม
ประชุม ประธานได้ กล่าวขอบคุณ พร้ อมทังชี
้ ้แจ้ งต่อที่ประชุม เรื่ องความเชื่อมันที่บริ ษัทจะฟื น้ ตัว
กลับมาทากาไรได้ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจของบริ ษัทเป็ นธุรกิจประเภทที่ สามารถฟื ้นตัวได้ เร็ วกว่า
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ และได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
กรรมการบริ ษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
เลขานุการบริ ษัท
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