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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชุมเมเปิล 3 ชัน้ 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายอษัฎางค์      ศรีศภุรพนัธ์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพงษ์ไชย เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิติพทัญ์   ยงค์สงวนชยั       กรรมการ  
4. นายอรรถสทิธ์ิ มัง่มี                   กรรมการ 
5. นายณชัชา          ยงค์สงวนชยั       กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ. ศรัณย์          ชเูกียรติ             กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายนิทศัน์      ยงค์สงวนชยั       กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัท 
1. นายสรุชยั  วณิชวิกรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
3. นางสาวธนัยาภรณ์  จนัตรี ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 1. นายชชัวสัส์  นิยมราษฏร์ เลขานกุารบริษัท  

เร่ิมประชุมเวลา   13.00 น. 

 เร่ิมการประชมุ เวลา 13.00 น. นายอษัฎางค์  ศรีศภุรพนัธ์  รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม แจ้ง
ตอ่ที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ทัง้สิน้จ านวน 52 คน จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 79 คน 
รวมจ านวนหุ้น 440,875,000 หุ้น  ซึง่หุ้นของบริษัทมีทัง้หมด 500,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 88.18  ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุแล้ว ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 
 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 
มีนาคม 2560 ซึง่ทางบริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าแล้ว รายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาด้วย 1 

 ทัง้นีป้ระธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 

 มติที่ประชุม 
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 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
  นายสรุชยั  วณิชวิกรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
เพื่อเสนอให้ที่ผู้ ถือหุ้นประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดและสาระส าคญัสรุปดงันี ้

1.  ยอดขาย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบีย้ และรายได้อื่น 
   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2559 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 444 491 (47) (10) 

รายได้จากการขายรถแท็กซี่ 279 363 (84) (23) 

รายได้จากการให้บริการ 4 3 1 33 

รายได้ดอกเบีย้ 153 119 34 29 

รายได้อื่น 8 6 2 33 

2.  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2559 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัท แอพแท็กซี่ จ ากัด (0.3) 0 (0.3) (100) 

3.  ก าไรส าหรับปี 
   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2559 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรส าหรับปี 39 62 (23) (37) 
 
 ทัง้นีป้ระธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง 
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  มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุรับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชุมว่าผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทัง้
รายงานของผู้สอบบญัชี ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั และได้ผา่นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2561 เพื่อ
ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท รวมไปถึงจ านวนเงินสินทรัพย์ หนีส้นิ และสว่นของเจ้าของ (ทนุ) มีจ านวน
เทา่ใด โดยสรุปสาระส าคญัจากงบการเงินรวม ได้ดงันี ้รายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาด้วย 2 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ซึง่แสดงความเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาการสอบทานแล้ว 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และไม่มีข้อซกัถาม
หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุ
จดทะบียน ซึง่จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีก าไรสทุธิที่สามารถพิจารณาจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และยงัสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม สิ น้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และการจ่าย
ปันผลนัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  

ดัง้นัน้ ด้วยเหตุผลในการน าวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และจัดสรรทุน
ส ารองตามกฎหมาย เข้าสู่การพิจารณาอีกครัง้ในการประชุมครัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มิได้จดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น แต่ใช้มติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง ณ ขณะนัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิที่
สามารถจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และยงัสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามข้อบงัคบัของ
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บริษัทข้อ 45 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้
ถือหุ้นคราวตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
1. จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองของบริษัทฯ จ านวน 3,380,000 ล้านบาท เพื่อให้ทนุส ารองตามกฎหมายมีจ านวนเทา่กบัร้อย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
2. จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 64,000,000 บาท 
3. ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายช่ือที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2650 และมีการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 ที่ผา่นมา 

รายละเอียดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปรากฏดังนี ้

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

ก าไรสะสม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  23,858,629.57 

บวก ก าไรสทุธิ งวดด าเนินงาน วนัท่ี 1 มกราคม 2560  
        ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 43,621,718.19 

หัก   ทนุส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 (3,380,000.00) 

ก าไรหลงัจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายที่สามารถจา่ยเงินปันผลได้ 64,100,347.76 

เสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.128 บาท 64,000,000.00 

ก าไรหลงัจา่ยเงินปันผล 100,347.76 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิด เห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

  มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการจัดสรรก าไรและ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2561 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัท สยาม ทรูธ 
สอบบญัชี จ ากัด สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั ง้ไม่มีความสมัพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
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ของบริษัท นอกจากนีย้งัมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็ นอย่างดี ทัง้นี ้โดย
ก าหนดให้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 
9429 หรือนางสาวเขมนนัท์  ใจชืน้ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่น
ภายในส านกังานเดียวกนัเป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี เห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับ
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561  

 ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วยงัไม่รวมคา่ใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง คา่แสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2561 กบัคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาได้ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี 

รายละเอียด (หน่วย:บาท) 2561 2560 
ผลต่างเพิ่ม (ลด) 

จ านวนเงิน % 

งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 513,700 467,000 46,700 10.00 

งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 561,000 510,000 51,000 10.00 

งานจดัเตรียมข้อมลู (ส าหรับงวดที่บริษัท 
ยื่นขออนญุาตจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์) 

- 200,000 (200,000) (100) 

งานตรวจสอบงบการเงินรวม คา่สอบทานข้อมลูทาง
การเงินของกิจการร่วมค้า 

80,000 - 80,000 100 

งานสอบทานงบการเงินรวม คา่สอบทานข้อมลูทาง
การเงินของกิจการร่วมค้า (30,000 บาท ตอ่ไตรมาส) 

90,000 - 90,000 100 

รวมทัง้สิน้ 1,244,700 1,177,000 67,700 5.75 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งวา่ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจดัการการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1/3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ออกจากต าแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
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อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่จะครบก าหนดตามวาระตอ่ไป ซึง่กรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. พลต ารวจเอกธวัชชัย  ภยัลี ้ ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ 
3. นายอรรถสิทธ์ิ  ม่ังมี กรรมการ 

 ข้อมลูประวตัิและผลงานโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามสิง่ที่แนบมาด้วย 3 

 ซึง่จากการพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการผู้ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น เห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 
จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลทัง้ 3 ทา่นนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่  

 ทัง้นี ้พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัลี ้ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการในปัจจุบนั แจ้งความประสงค์ไม่รับต าแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ดังนัน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ มีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการ เพื่อคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จึง
ขอเสนอช่ือ ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชยั ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เครือกิตตินคร กรุ๊ป โดยได้ผ่านการคดัเลือกและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้เป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ แทน พล.ต.อ.ธวชัชยั  ภยัลี ้ 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 

  1. ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชยั เป็นประธานกรรมการ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  2. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศกัดิ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) ตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  3. นายอรรถสทิธ์ิ  มัง่มี เป็นกรรมการ ตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกบับริษัท และก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ เพื่อเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นวงเงิน 1,800,000 บาท (จากเดิมในปี 2560 
วงเงิน 1,500,000 บาท) โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการจ่ายให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
 1.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ) 
 2.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ) 
 3.  โบนสักรรมการ 

  ในปีบญัชี 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบีย้ประชุม) เป็นจ านวนเงิน 380,000 บาท จ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (คา่เบีย้ประชมุ) 160,000 บาท และโบนสักรรมการจ านวน 400,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
940,000 บาท เป็นไปตามที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิไว้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – สกลุ 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

(คา่เบีย้ประชมุ) 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

ตรวจสอบ (คา่เบีย้ประชมุ) 
โบนสักรรมการ 

1.  พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัลี ้ 120,000.- - 50,000.- 
2.  นายอษัฎางค์  ศรีศภุรพนัธ์ 40,000.- 40,000.- 50,000.- 
3.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศกัดิ์ 30,000.- 40,000.- 50,000.- 
4.  รศ.ศรัณย์  ชเูกียรติ 40,000.- 80,000.- 50,000.- 
5.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั 40,000.- - 50,000.- 
6.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั 40,000.- - 50,000.- 
7.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั 40,000.- - 50,000.- 
8.  นายอ านวย  มัง่มี * 20,000.- - 50,000.- 
9.  นายอรรถสทิธ์ิ  มัง่มี ** 10,000.- - - 

หมายเหตุ   1.  * กรรมการลาออกระหวา่งปี    ** กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหมร่ะหวา่งปี  
  2.  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่งจะไมม่ีคา่ตอบแทน  
         (คา่เบีย้ประชมุ) 
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 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

     1.1  คา่เบีย้ประชมุ ปี 2560 ปี 2561  

 ประธานกรรมการบริษัท 30,000 40,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

 กรรมการบริษัท 10,000 15,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

2.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

     2.1  คา่เบีย้ประชมุ ปี 2560 ปี 2561  

       ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000 30,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

       กรรมการตรวจสอบ 10,000 20,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

3.  โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน) 100,000 100,000 บาท/ทา่น 

หมายเหตุ   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่งจะไมม่คีา่ตอบแทน (คา่เบีย้ประชมุ) 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 มติที่ประชุม 
 ทีป่ระชุมลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 8     พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 167,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
(ห้าสิบสตางค์) 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะน าหุ้ นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์                    
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเป็นการออกหุ้นสามญัใหม ่เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก และเพื่อเป็น
การระดมเงินทนุในการขยายกิจการ ทัง้ด้านการขยายสาขา และกลุม่ลกูค้าและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการซือ้สินค้าให้สอดคล้องกับ
การขยายกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
83,500,000 บาท (แปดสบิสามล้านห้าแสนบาท) จากเดิมทนุจดทะเบียน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม ่333,500,000 บาท (สามร้อยสามสบิสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 167,000,000 หุ้น (หนึง่ร้อย
หกสบิเจ็ดล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์)  

 ทัง้นี ้การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ตาม
รายละเอียดดงันี ้
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 มูลค่าหุ้น เดิม มูลค่าหุ้น ใหม่ 
จ านวนหุ้น มูลค่า (บาท) รวม จ านวนหุ้น มูลค่า 

(บาท) 
รวม 

2,500,000 100 250,000,000 500,000,000 0.50 250,000,000 
   167,000,000 0.50 83,500,000 

   667,000,000  333,500,000 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสบิสามล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 167,000,000 หุ้น (หนึง่ร้อยหกสบิ
เจ็ดล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสบิเจ็ดล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (Initial Public Offering) และน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นัน้ 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบ
เจ็ดล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระที่ 10   พิจารณาอนุมตัิการน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 เอ็ม เอ ไอ 
                ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายกิจการ ทัง้ด้านการขยายสาขา และกลุม่ลกูค้าและ
เพิ่มศกัยภาพในการซือ้สนิค้าให้สอดคล้องกบัการขยายกิจการ จึงมีแผนการระดมเงินทนุ โดยการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ แตไ่มม่ข้ีอซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จงึสรุปมติการประชมุดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการน าหุ้นของบริษัทเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่ประธานฯ เสนอ  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
 หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด 
 หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้บคุคลลงลายมือช่ือก ากับเอกสารในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง่เป็นเอกสารส าคญัที่บริษัทจดัการลงทนุต้องจดัท าขึน้ เพื่อเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัโครงการลงทนุท่ีได้จดัตัง้ขึน้
ให้แก่ผู้ลงทนุทราบ หรือ แจกจ่ายให้กบัผู้ลงทนุทุกครัง้ที่มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ จึงขอเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อมอบหมายให้บคุคล
ลงลายมือช่ือก ากบัในเอกสารดงักลา่ว ประกอบด้วยรายช่ือดงัต่อไปนี ้“นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั หรือ นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั 
กรรมการคนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือ” 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ แตไ่มม่ข้ีอซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จงึสรุปมติการประชมุดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์อนมุตัิให้บคุคลลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนและเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดย
มอบหมายให้บคุคลซึง่ประกอบด้วยรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้“นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั หรือ นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั กรรมการคนใดคน
หนึง่ลงลายมือช่ือ” ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิก 
 วัตถุประสงค์ข้อ. 8 (ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลับ) 
 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 “วตัถปุระสงค์ของบริษัทมี 25 ข้อ”  
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สินธิโดยให้ยกเลิกวตัถุประสงค์ ข้อ. 8 
(ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนต์คลบั) แก้ไขเป็น ข้อ. 8 ประกอบธุรกิจแฟคตอร่ิง ประกอบธุรกิจโอนและรับโอนสิทธิ
เรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากการจ าหนา่ย จ่าย โอน หรือขาย การให้เช่าซือ้ หรือการให้เช่าทรัพย์แบบลสิซิ่ง หรือการให้กู้ยืมเงิน หรือการให้
เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดทุกชนิด ทุกประเภท รวมทัง้การโอนหรือรับโอนทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ เป็นหลกัประกันของสิทธิเรียกร้อง
ดงักลา่ว ไม่ว่าเป็นการค า้ประกัน จ าน า จ านอง หรือโดยประการอื่นใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม พร้อมกันนีใ้ห้เพิ่ม
วตัถุประสงค์ 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภยั โดยจะด าเนินการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถุประสงค์การ
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัในภายหลงั เมื่อบริษัทผา่นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับนิติบคุคลที่ขอรับใบอนญุาต
ในการประกอบกิจการเป็นนายหน้านายหน้าประกันวินาศภยั จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) โดยมอบหมายให้ผู้มีอ านาจได้ศึกษาหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขพร้อมทัง้ได้ด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว จากนัน้จะ
ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 (วตัถปุระสงค์) เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า
ตอ่ไป ซึง่หลงัจากขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์เรียบร้อยแล้ววตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จะมี 26 ข้อ ตามสิง่ที่แนบมาด้วย 4 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   440,875,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 เมื่อไม่มีท่านใดซกัถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุมจึงกลา่วปิดประชุม
และกลา่วขอบคณุกรรมการและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นที่ได้สละเวลามาร่วมประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา 15.00  น. 
 
                                         
                                                                                                             .....................................................                                                      
                                                                                                                 ( นายอษัฎางค์  ศรีศภุรพนัธ์ )                                                      
                                                                                                         ประธานท่ีประชมุ / รองประธานกรรมการ 
 
                               
                                                                                                             .....................................................                                                      
                                                                                                                   ( นายชชัวสัส์  นิยมราษฎร์ )                                                      
                                                                                                                         เลขานกุารบริษัท 
                                 ผู้จดับนัทกึรายงานการประชมุ 
     
               
 
 
                                                                
 
 
   
                    
 
 


