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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางทองอยู่
ถาวรสกุลชัย
ผู้ร่วมตอบข้อซักถาม
1. นางสาวคริมา
2. นายพรพุทธ

จรูญสกุลวงศ์
ริจิรวนิช

3. นางอารยา

สัสเลขวิทย์

4. นายบุญเหล็ง

ภุชงค์ประเวศ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธานกลุม่ งานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงิน
จาก บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอดไวซอรี่ จากัด
ซึง่ จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
จาก บริษัท สานักกฎหมาย เอเอพี จากัด
ซึง่ จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในวาระที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
จาก สานักงานกฎหมายนายวิชิตและเพื่อน
ซึง่ จะทาหน้าที่ดแู ลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัทฯ
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อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายธนินท์รฐั อิงคะประสิทธิ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ อาสาสมัครเข้าร่วม
เป็ นพยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน
ผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ในฐานะผูด้ าเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” เป็ นอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ ือหุน้ ที่ปฏิบตั ิงาน ภาคสนามที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาววรรณวรางค์ พุฒิกมลพันธุ์ ผูด้ าเนินรายการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้แจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและนับ
คะแนน ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนน ที่ได้รบั จากการลงทะเบียน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่มี หรือ ที่ได้รบั
มอบฉันทะมาเท่านัน้
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยูน่ นั้ ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ โดยจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนน
เสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและนามาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนัน้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียง เห็นด้วยในแต่ละวาระ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ หลัง
เสร็จสิน้ การประชุม การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตร
ลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิ ดความโปร่งใส การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือเป็ นบัตรเสีย และมีผลให้การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ
3.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
3.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
3.4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
4. กรณีการมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว บริษัทฯ
จะยึดถือตามเจตนาของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะดังกล่าวทุกประการ
5. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ ออกเสียง เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และ มีบตั รเสียหรือไม่ เป็ นจานวนเท่าใด และอัตราร้อยละเท่าใด เมื่อเทียบกับจานวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้ หมด เป็ นทศนิยม 2
ตาแหน่ง
6. หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะไม่อยูใ่ นห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนัน้ ๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวาระนัน้ ๆ และมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับ
คะแนนเมื่อถึงวาระนัน้ ๆ
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หากไม่ได้มอบไว้ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ รวมทัง้ วาระที่เหลืออยูท่ งั้ หมด
7. ในการเสนอความเห็นหรือคาถาม ให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการ
ประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการดาเนินการที่เหมาะสม
8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงหลังจบวาระนัน้ ๆ
สาหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนีป้ ระกอบด้วย ชุดหนังสือเชิ ญประชุมซึ่งรวมถึงสาเนารายงานการประชุมครัง้ ก่อน,
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน , แบบรายงานการเพิ่มทุน, ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้
ถือหุน้ , เอกสารหลักฐานที่ใช้สาหรับการเข้าร่วมประชุม, ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., ประวัติโดยย่อของ
กรรมการอิสระ และแผนที่จดั ประชุม ซึง่ เอกสารทัง้ หมดได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณียล์ ว่ งหน้าแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว อีกช่องทางหนึง่
เมื่อแจ้งวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผถู้ ือหุน้ ทราบแล้ว จากนัน้ นายวิสิฐ ตันติสนุ ทร ประธานกรรมการ เป็ น
ประธานในที่ประชุม และเริม่ ดาเนินการประชุม ดังนี ้
เริ่มประชุม
ประธานกล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหุน้ และประกาศจานวนผูถ้ ื อหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง จานวน 22 คน นับจานวนหุน้ ได้
221,135,602 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุม จานวน 123 คน นับจานวนหุน้ ได้ 315,653,143 หุน้ (สามร้อยสิบห้าล้าน
หกแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สบิ สามหุน้ ) รวมผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ณ ขณะที่เริม่ ประชุม จานวน 145 คน รวมนับ
จานวนหุน้ ได้ 536,788,745 หุน้ (ห้าร้อยสามสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหุน้ ) หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.90 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายและชาระแล้ว ที่มีจานวน 977,753,684 หุน้ (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้ น)
ทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ดังกล่าว และมีผทู้ ี่มาประชุมด้วยตนเองและจากผูร้ บั มอบฉันทะแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
25 คน ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยก่อนอื่น ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสมาคมส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แล้วนัน้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน
มานี ้ บริษัทฯ ได้รบั แจ้งผลการพิจารณา รับรองว่า “ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) “ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของแนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตัง้ แต่วนั ที่ 3
พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่ นมา ในโอกาสนีบ้ ริษัทฯ จะได้รบั มอบประกาศนียบัตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีความมุง่ มันในเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบทัง้
ในระดับองค์กร และระดับชาติ หากมีการทุจริตภายในองค์กร บริษัทฯ จะดาเนินการลงโทษสูงสุด ซึง่ บริษัทฯ ได้ประกาศให้พนักงานและ
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย ได้ทราบถึงนโยบายและสาเหตุของการลงโทษที่เกิดจากการคอร์รปั ชั่น เพื่อเป็ นการยา้ เตือน และปลูกจิตสานึกไม่ให้เกิด
การทุจริตอีก และขอเชิญผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการนี ้
ตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
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ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จดั ทาแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
และได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไม่มีคาถามอื่นใด และ/หรือ ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้วย
292,704,055
เสียง
ไม่เห็นด้วย
280,119,200
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

51.09
48.90
0.00
0.00

หมายเหตุ : มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ ในวาระนี ้ จานวน 3 ราย รวมเป็ น 148
ราย นับจานวนหุน้ ได้ 572,823,255 หุน้
วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
สาหรับวาระนี ้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวคริมา จรู ญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็ นรายงานให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้
พิจารณา
นางสาวคริมา จรู ญ สกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่ องด้วยปั จจุบัน บริษั ท ฯ มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุน้ สามัญ
1,470,334,913 หุน้ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 977,753,684 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยบริษัท ฯ มีหนุ้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นา
ออกจาหน่าย จานวน 492,581,229 หุน้
เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่ มเติม) บริษัท ฯ จะต้องลดทุน จด
ทะเบียนโดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็ นจานวนอื่น
ดังนัน้ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นา
ออกจาหน่าย จานวน 492,581,229 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจานวน 492,581,229 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 977,753,684 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบีย นของ
บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ป ระชุมมี ม ติ ไม่อ นุมัติ ให้ลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสือบริค ณห์สนธิ ข องบริษั ท ฯ ข้อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
292,704,055
เสียง
ไม่เห็นด้วย
280,119,200
เสียง
งดออกเสียง
0
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

51.09
48.90
0.00
0.00

ทัง้ นีต้ งั้ แต่วาระ ที่ 2 ถึงวาระที่ 4 วาระดังกล่าวทัง้ หมดถือเป็ นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุน เพื่อนามาใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และนาไปใช้ในการรองรับการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยการพิจารณาอนุมตั ิในเรื่องต่างๆตามที่ปรากฎรายละเอียดในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รบั การนาเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย ดังนี ้
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริษัท ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษั ท ฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สาหรับวาระนี ้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเรือ่ งอื่นเพิ่มเติม
นายดาวฤทธิ์ ทองนิ่ ม ผู้รบั มอบฉัน ทะจากผูถ้ ื อ หุ้น กล่าวว่าการเพิ่ ม ทุน มี ป ระโยชน์กับ บริษั ท ฯ เพราะจะใช้เป็ น เงิ น ทุน
หมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรเพิ่มทุน แต่เมื่อไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ จะมี
แนวทางดาเนินการอย่างไรต่อไป และ
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ
อาจติดลบในสิน้ ปี นไี ้ ด้ และในวันนีท้ ี่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ มีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรต่อไป
ประธานฯ ตอบผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามที่ผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ฯ แล้วนัน้ บริษัท ฯ จึงจาเป็ นต้องเพิ่มทุนเพื่อ
นามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บริษัทฯ เข้าสูม่ าตรการของตลาดทรัพย์ แต่เมื่อการเพิ่มทุนไม่ผา่ นการ
อนุมตั ิ บริษัทฯ ก็จะต้องดาเนินการในส่วนอื่นภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก็จะพยายามให้ดีที่สดุ ต่อไป
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร
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ประธานฯ ตอบผูถ้ ือหุน้ ว่า บริษัทฯ ได้ดาเนินการในส่วนของการบริหารสาขาที่จะลดค่าใช้จ่ายมากที่สดุ โดยเน้นการขาย
ออนไลน์มากขึน้ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ก็มีรายได้จากการบริหารพืน้ ที่เช่า เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้ว
บริษัทฯ ก็ยงั คงได้กาไรจากการบริหารพืน้ ที่เช่าดังกล่าว
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มีความสงสัยเกี่ยวกับจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อนั ดับแรกและ
อันดับที่สองที่ไม่เห็นด้วย และขอตรวจสอบคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยอีกครัง้
ประธานฯ ให้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอีกครัง้ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ชีแ้ จง
นางกิตติย์ าใจ ตรีเอกวิจิตร ชีแ้ จงว่าเห็นด้วยในวาระที่ 2
นายสถาพร สารพล ผู้รบั มอบฉัน ทะจากนายธิ บ ดี มัง คะลี ชี แ้ จ้งว่า ไม่เห็ น ด้ว ยในวาระที่ 2 แต่ไม่ท ราบเหตุผ ลในการ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็ นเพียงผูร้ บั มอบฉันทะเท่านัน้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขเหตุการติดเครือ่ งหมาย C
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ตอบคาถาม
นางสาวคริมา จรู ญจรู ญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ตอบว่า บริษัทฯ จะจัดประชุม Police Presentation เพื่อชีแ้ จงความ
คืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเหตุการติดเครือ่ งหมาย C ภายใน 21 วัน หลังจากบริษัทฯ ประกาศงบการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ยงั คง
ขึน้ เครื่องหมาย C ให้กบั บริษัทฯ สาหรับไตรมาสที่ 3/2562 นี ้ บริษัทฯ จะจัดการประชุม Police Presentation ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์อีกครัง้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ กล่าว ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุก ท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้ความร่วมมือในการดาเนินการประชุมจน
สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี และประกาศปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน โดยให้ผถู้ ื อหุน้ ยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ประตูทางออกของห้องประชุม หรือ หย่อนลงในกล่องรับบัตรลงคะแนนที่วางอยู่หน้าห้องประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 14.35 น.

________________________________ ประธานที่ประชุม
( นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร )
ประธานกรรมการ

_______________________________ เลขานุการที่ประชุม
( นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ )
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