


                                       
 

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
           บริษัทมีความหว่งใยตอ่ผู้ถือหุ้นกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่ (COVID–19) เนื่องจาก
ไวรัสดงักลา่วยงัคงแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วไปยงัหลายภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลก บริษัทจงึขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิการ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ดงันี ้
 

          1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ส าหรับกรณีที่เป็นผู้ที่มีอณุหภูมิ
ร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง หรือสถานที่
เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองท้องที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตโรคติดต่ออนัตรายฯ น้อยกว่า 14 วนั 
รวมถึงผู้ทีต่ิดตอ่ใกล้ชิดกบับคุคลข้างต้น หรือผู้ที่มีไข้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หรือมี
อาการที่อาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง บริษัท
แนะน าให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข (รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หรือผู้ ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
วาระตา่ง ๆ ในคราวเดียวเพื่อยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ได้ 
 

           2. บริษัทจะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค และจะจดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ และ
หน้ากากอนามยัแจกจา่ยให้กบัผู้ถือหุ้นอยา่งทัว่ถงึ  
 

           3. บริษัทจะมีเจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่ของเชือ้โรคตา่ง ๆ ใน
ระบบทางเดินหายใจ 
 

           4. หากพบกรณีที่นา่สงสยัวา่จะมคีวามเสีย่ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททนัที 
 
           ในการนี ้การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2564 บริษัทจะปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงาน

ราชการเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผา่นช่องทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

            บริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็นอยา่งดี 
 



 

                                        
 
 
  วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

2.  รายงานประจ าปี 2563 พร้อมงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ในรูปแบบ QR code  

3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
4.   แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  
5.   สรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
6. ค าชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 

และการนบัคะแนนเสียง 
7.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ  
10. แบบแจ้งเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
12. ใบลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 
 

โดยหนังสือฉบับนี ้บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 และ ครัง้ท่ี 3/2564 (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)  ในวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชัน้ 12  
บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด เลขท่ี 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ซึง่  
ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามวาระท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดท ารายงานการ
ประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1  

http://www.mvisioncorp.com/


 

 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) / หน้า 2 
 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้บนัทกึ
ถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงักลา่ว 
การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง)  
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2563 ดงัปรากฎรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
การลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
บริษัทได้จดัท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และได้
น าเสนอไว้แล้วในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

รายการตามงบการเงนิรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 295 362 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 167 195 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 128 167 
รายได้รวม (ล้านบาท) 210 334 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (ล้านบาท) (43) 31 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) (0.21) 0.15 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 



 

 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) / หน้า 3 
 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อย
กว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึง่ก าหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
          อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ารองตามกฎหมายทัง้หมดแล้ว โดยท่ีการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบั
ศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และสภาพคล่อง รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมเพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต 
 ทัง้นี ้งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน โดยบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 43,697,261 บาท มีผลขาดทุนสะสมตามงบ
การเงินรวมจ านวน 62,688,532 บาท  มีผลขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 42,502,752 
บาท และมีผลขาดทนุสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 61,279,886 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงด
จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 และพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เน่ืองจากผลการด าเนินการของบริษัทในช่วงปี 2563 
บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ และบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม  
การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
 

วาระที่ 5     พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
                ประจ าปี 2564      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
ทุกปี นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.75/2561 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี14) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชี
ดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัต้องเว้นวรรคการปฏิบตัิหน้าท่ี 5 รอบปีบญัชี โดยการ
หมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
          ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบญัชี รวมทัง้ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
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บญัชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกส านกังานสอบบญัชีรายใหม่ซึ่งเสนอค่าสอบ
บญัชีสอดคล้องกบัสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายค้าของบริษัทได้อยา่งเหมาะสม อีก
ทัง้ บริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและ
ประสบการณ์เช่นกนั โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบญัชีดงันี ้

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงนิของบริษัท 

นายบรรจง พิชญประสาธน์ 7147 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

นายไกรสทิธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ 
 

9429 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้ 8260 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีจ้ากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
1) นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7147 หรือ 
2)   นายไกรสทิธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9429 หรือ 
3) นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8260 

  โดยให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้อนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท
เป็นจ านวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท 

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืน ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืน 

บริษัท 870,000 บาท - 1,000,000 บาท - 
บริษัทยอ่ย 45,000 บาท - 58,000 บาท - 
รวม 915,000 บาท - 1,058,000 บาท - 

  ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และ/
หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง)  
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ กรรมการผู้ออกไปนัน้สามารถได้รับเลือก กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้
ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น คือ  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานกุารบริษัท 

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 จนถงึวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเวบ็ไซต์ของบริษัท และ
แจ้งข่าวไปยังผู้ ถือหุ้ นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เม่ือครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้ น 
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลอ่ืนเพ่ือการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย) ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อัน
ประกอบด้วยคุณสมบตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบ
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน 
เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก าหนด และเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและ
เป็นก าลงัหลกัส าคญัท่ีช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั  
ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการชดุย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่ง
ตา่ง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมลูของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอ
ช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3  
 นอกจากนี ้นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ ซึ่งได้รับเลือกให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีก
วาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งเท่ากับ
ข้อก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 ตลอดจนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



 

 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) / หน้า 6 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลัน่กรอง อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว 
เห็นว่า กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และไม่มีลกัษณะต้องห้าม
แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบตัิประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทัง้ 3 ท่านปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างสงูต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองตาม
หลกัเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่า นายคงพนัธุ์  ปราโมชฯ กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ
ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้ มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญโดยเฉพาะอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง  ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน า
ต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานกุารบริษัท 

การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ี   
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท  
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จ านวนครัง้ของการประชมุของคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้
การประชุมปี 2563 จ านวนครัง้ของการประชุม (ครัง้) 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1 
คณะกรรมการบริษัท  8 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 

          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกบับริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาท ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจ าปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจ าปี 2563 

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 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *   
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 และ 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ                             
จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
ตามท่ีเสนอ  
การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม 
วช่ัิน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยาย
ธุรกิจใน อนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิ
ให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จ านวน
ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูค่า (0.00 บาท)
ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) 
เท่ากบั 1.20 บาทต่อหุ้น มีอายกุารใช้สิทธิ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่วให้ 
ปัดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน  

  ทัง้นี ้ให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ในวนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวยังมี
ความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  

  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) 
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการและเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ 
บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอ่ืนใด อันจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตัิ
ของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมไปถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เป็นต้น 
(ข) ให้ข้อมลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหงประเทศไทย 

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง ให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพ่ือให้การออกและการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ส าเร็จลลุว่งทกุประการ 
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(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก าาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 
การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 

(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์จะออกเสนอขายท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในวาระท่ี 8 ข้างต้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 50,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (MVP-W1)  

  นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดงันี ้

 

“ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  150,000,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาท)  

     แบง่ออกเป็น                300,000,000      หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)  

     มลูค่าหุ้นละ                       0.50      บาท (ห้าสบิสตางค์)  

     โดยแบง่ออกเป็น 

                 หุ้นสามญั                              300,000,000     หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) 

     หุ้นบริุมสิทธิ                             -     หุ้น” 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 50,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่
จ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1) และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น และพิจารณาอนมุตัิ
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บคุคลอ่ืนใดซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิดงักล่าว
เสร็จสมบรูณ์ 
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 การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามวาระ
ท่ี 8 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ (MVP-W1) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และรายละเอียดของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 และ สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 ตามล าดบั 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ และอีกทัง้
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการมีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจนส าเร็จลลุ่วง ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสียง)  
  

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไข
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้ครอบคลมุถึงธุรกิจท่ี
บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแก้ไขวตัถปุระสงค์ในข้อ 39 และ 58 
บางส่วน และเพิ่มวตัถปุระสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 61 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ จัดท า 

แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิ เคชั่น
ส าหรับเว๊ปและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดีย
ออนไลน์หรือสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ 
หรือเคร่ืองมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ในสื่อตา่ง ๆ 

ข้อ 39.  ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ จัดท า 
แก้ไข และพฒันา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเค
ชัน แพลตฟอร์ม ส าหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด มี เดียออนไลน์หรือสังคม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือ
สื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ใน
สื่อตา่ง ๆ 

ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า และการจ าหน่ายแพ็คเก็ต 
คปูองที่พกั 

ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า และการจ าหน่ายแพ็คเก็ต 
คูปองท่ีพัก กิจกรรม การเดินทาง และการ
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วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ท่องเท่ียว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุก
ประเภท 

- ข้อ 61.   ประกอบกิจการเป็นตวัแทน นายหน้าในการ
จ าหน่าย ซือ้ขาย แลกเปลี่ยน  ให้เช่า ให้เช่า
ช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม 
เวบ็ไซต์ อินเทอร์เน็ตส าหรับท่ีพกั กิจกรรม การ
เดินทาง การท่องเท่ียว และการค้าปกติทัว่ไป
ทุกชนิดทุกประเภททัง้สังหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ    

รายละเอียด ตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
ข้อ 3.   วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 61 ข้อ 

รายละเอียดตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
   
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์
ในข้อ 39 และ 58 บางส่วน และเพิ่มวตัถปุระสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 61 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ 
และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วตัถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 การลงมติ: วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 

อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 คือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 ฉบบันี ้รวมถึงรายงานประจ าปี 2564 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และ

เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุครัง้นี ้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ตัง้แตว่นัท่ี 9 เมษายน 2564 

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
คือ ผศ. อรทยั วานิชดี เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 8 โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 โดยสง่มาท่ี 



 

 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) / หน้า 12 
 

 

                      เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

                   11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
                   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
นอกจากนี ้กรณีท่ีท่านประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุ

ครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9  ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

 
ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ 

ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชมุ และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดศกึษาวิธีการลงทะเบียน จดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 6 มาเพ่ือแสดงลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 7 

 
จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
(นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 
  ประธานกรรมการ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท เอม็ วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม  
กำรประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องสมัมนำ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 
จ ำกดั เลขท่ี 999 ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมการประชุม 
นำงสำวบญุยนชุ วฒิุกำญจนกลุ ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ของ
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย ซึง่ได้
เข้ำร่วมประชมุ ดงัรำยนำมตำมล ำดบัตอ่ไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ  

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  
2. ผศ. อรทยั  วำนิชดี กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรอิสระ 

3. ดร. ณฐักฤษฏ์ ทิวไผ่งำม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4. นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

5. นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย
สำรสนเทศ 

6. นำยธรำธร ยวงบณัฑิต กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 

7. นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย
ขำยและกำรตลำด 

8. นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท 
 

นอกจำกนีผู้้ ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ นำยคงพันธ์ ปรำโมชฯ  กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ ติดภำรกิจดว่น จงึไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุในครัง้นีไ้ด้  
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากัด 

1. นำงสำวนงรำม   เลำหอำรีดิลก 
2. นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากัด 
1. นำยชำติพร บำรมี 
2. นำงสำวระพีภทัร  ค ำพิชยั 
 
ผู้ ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)  ทำงบริษัทได้ท ำกำรแจ้งมำตรกำรกำรจดัประชมุภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ไปยงัท่ำนผู้ ถือหุ้น ทำงอีเมล์ ทำงไปรษณีย์ และบนเวบ็ไซต์บริษัทแล้ว ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วในกำรจดักำร
ประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุสอบถำมค ำถำมตอ่บริษัทเม่ือถงึวำระกำรประชมุในวำระสดุท้ำย 
 
ในกำรประชมุครัง้นี ้ณ เวลำ 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะเป็นจ ำนวนรวม
ทัง้สิน้ 33 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้  94,593,200  หุ้ น หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 47.30 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
 
นำยทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชมุ (“ประธาน”) จงึได้กลำ่วเปิด
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ต่อมำ ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบว่ำ บริษัทได้ด ำเนินกำรเชิญประชุมและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบักำร
ประชมุในวนันีแ้ก่ท่ำนผู้ ถือหุ้นทำง 3 ช่องทำง ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนทำงไปรษณีย์ ในวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 
2. บริษัทได้ลงประกำศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ์ เอเคนิวส์ ในวนัท่ี 3 , 7 และ 8 กรกฎำคม 2563 และ 
3. บริษัทได้ลงรำยละเอียดกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม 

ส ำหรับท่ีประชมุในครัง้นีร้วมไปถึงข้อสอบถำมลว่งหน้ำ ตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎำคม 2563  ถงึ 24 กรกฎำคม 2563 
และให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือขึน้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นวำระ ตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 
31 มกรำคม 2563 

 
นอกจำกนี ้ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและ
รำยละเอียดแตล่ะวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส ำหรับในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นสำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือตำมจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่ำ 1 หุ้น มีค่ำเท่ำกบั 1 คะแนน 
โดยในกำรออกเสียงลงคะแนน จะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรออกเสียงลงคะแนนได้  ส ำหรับผู้ ท่ีได้รับ      
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มอบฉันทะแบบ ข ซึง่ผู้มอบฉันทะได้ท ำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตำมท่ี 
ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  

2. เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียน จะท ำกำรพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส ำหรับกรณีตำ่ง ๆ ดงันี ้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเอง  
(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวำระท่ีระบุ 
เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนจะไมพิ่มพ์บตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุำรลงคะแนนในวำระตำ่งๆ นัน้แล้ว 
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตำมท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรประชุมครัง้นี ้ขอให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมท ำกำรสอบถำมเมื่อถึงวำระสุดท้ำย กรณีท่ี
ผู้ เข้ำร่วมประชุมต้องกำรจะสอบถำม กรุณำยกมือ และแจ้งช่ือ นำมสกุล ของท่ำน พร้อมชีแ้จงว่ำเป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมำด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะก่อนทกุครัง้ 

4. ในกำรนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบกำรนบัคะแนนแบบบำร์โค้ด เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้กำรนับคะแนนโดยเป็นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย และส ำหรับกำรลงมติใน  
แต่ละวำระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้ำร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เท่ำนัน้ ยกเว้นวำระท่ี 6 เร่ืองพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ ส ำหรับวำระนีต้้องลงมติเป็นรำยบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ          
หำกท่ำนผู้ เข้ำร่วมประชมุท่ีประสงค์จะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ขอให้ลงลำยมือช่ือด้วยปำกกำก่อนทกุครัง้ 

5. หำกผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์ท่ีจะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดกำรประชุม และประสงค์ท่ีจะ
ลงคะแนนเสียงในวำระท่ีเหลือ ขอควำมกรุณำส่งบตัรลงคะแนนท่ีลงลำยมือช่ือให้กับเจ้ำหน้ำท่ีก่อนออกจำก
ห้องประชมุเพ่ือท่ีบริษัทจะท ำกำรบนัทกึคะแนนของท่ำน 

6. กำรแจ้งผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ จะแจ้งเมื่อกำรนับคะแนนสิน้สุดลง โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็น     
ผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึง
กรณีท่ีผู้ มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผู้ รับมอบฉันทะ และในกรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน  
ท่ำนประธำนจะท ำกำรออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเพ่ือเป็นกำรชีข้ำด 
 

ทัง้นี ้มติในกำรอนุมตัิแต่ละวำระเป็นดงัต่อไปนี ้วำระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บังดออกเสียงเป็นฐำนกำรค ำนวณ ส ำหรับวำระ
ท่ี 2 เป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ จึงจะไม่มีกำรลงมติ ส ำหรับวำระท่ี 7 จะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย
กว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และส ำหรับวำระท่ี 8 และ 9 จะต้องได้รับกำร
อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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นอกจำกนี ้ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึงควำมโปร่งใส และหลัก 
ธรรมำภิบำลท่ีดี บริษัทได้จดัให้มีตวัแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีปรึกษำกฎหมำย ผู้สอบบญัชี และตวัแทนผู้ ถือหุ้น อย่ำงละ 1 
ท่ำน มำร่วมเป็นผู้สงัเกตกำรณ์และสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนในครัง้นี ้
 
จำกนัน้ ประธำน ได้ด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุตำมล ำดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ วำระนีเ้ป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชมุ
ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีได้แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
 
จำกนัน้ ผู้ ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มำประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 ซึ่งจัด
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธำนมอบหมำยให้นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ แจ้งต่อท่ีประชุมถึงส่วนงำนของบริษัทซึ่งแบ่งออกเป็น 3 งำนหลกัด้วยกัน 
คือ 
1. งำนจดัแสดงงำน (Event Provider) 
2. งำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media and  Agency) 
3. งำนให้บริกำรขำยอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กลุม่ใหม่ (Commercial Business) 
 
เมื่อต้นปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรจดังำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ณ ศูนย์นิทรรศกำร
และกำรประชมุไบเทค ซึง่ประสบผลส ำเร็จ เน่ืองจำกเป็นงำนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุตัง้แต่เคยจดัมำ
ตัง้แตปี่ 2550 โดยงำนมหกรรมนัน้ ถกูจดัขึน้ในทัง้หมด 3 ฮอลล์ บนพืน้ท่ีขนำดประมำณ 30,000 
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ตำรำงเมตร โดยครัง้นี ้ทำงบริษัทได้เพ่ิมกำรจดังำนในส่วน Thailand Game EXPO ซึง่บริษัทมี
ควำมประสงค์ท่ีจะจัดมำยำวนำน และมีควำมคำดหวังจะพัฒนำต่อยอดงำน e-Sports แต่
เน่ืองจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  จึงท ำให้ไม่สำมำรถจดังำนเป็นครัง้ท่ี 
2 ของปีได้ 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้จดังำน Asia Pacific Predator League 2019 โดยทำงบริษัทได้จดังำนผ่ำน
กำรรับรองจำกสมำคม e-Sport นอกจำกนี ้บริษัทได้เร่ิมจดัและพฒันำในสว่นของรถบ้ำนส ำหรับ
งำน MV Caravan โดยได้เพ่ิมพืน้ท่ีบริเวณริมทะเลจำกเดิมท่ีมีเฉพำะบริเวณภูเขำ และส ำหรับ
งำนบริกำรให้บริกำรส ำหรับกำรจัดงำนกีฬำและท่องเท่ียวครบวงจรต่ำง ๆ บริษัทได้ส ำรวจ
สถำนท่ีท่องเท่ียวในท่ีใหม ่ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงกำรให้บริกำรในฐำนะ ผู้ ให้บริกำร  

 
ต่อมำ นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  และ 
เลขำนกุำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงบญัชี 
 
โดยรำยละเอียดโครงสร้ำงรำยได้และควำมก้ำวหน้ำของธุรกิจแตล่ะกลุม่งำน เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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โดยรำยได้และก ำไรหลกัของบริษัทมำจำกส่วนของกำรจดังำน โดยรำยได้คิดเป็นประมำณร้อย
ละ 80 ของรำยได้รวมทัง้หมด อำทิเช่น งำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO งำน Thailand 
Game EXPO งำนกีฬำ งำน e-Sport งำนว่ิงต่ำง ๆ  และงำนบริกำรคำรำวำนซึง่เป็นธุรกิจใหม่ 
โดย ณ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 นัน้ บริษัทมีจ ำนวนรถคำรำวำนอยู่ท่ี 117 คนั 

 
ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยนัน้ อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 20 ของยอดรำยได้รวม ซึง่อยู่
ในอตัรำท่ีใกล้เคียงทกุปี ดงันี ้
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และในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิอยู่ท่ี 31 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรท่ี 9% ดงันี ้
 

 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 

 

ส ำหรับสินทรัพย์หลกัท่ีเพ่ิมขึน้ มำจำกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท คือรถคำรำวำนโดยมี
มลูคำ่ตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 อยู่ท่ี 95 ล้ำนบำท  

 
 

 

 

 

 

 

และส ำหรับอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ROE (Return on Equity ratio) และ D/E (Debt-to-Equity 
ratio) นัน้ จดัได้วำ่อยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกนักบัปีท่ีผ่ำน ๆ มำ 
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จำกนัน้ ผู้ ด ำเนินกำรประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำวำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือทรำบ จึงไม่มี              
กำรลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ประธำนมอบหมำยให้นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้อง
จดัท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชี
รับอนุญำตตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท
นัน้  งบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 นัน้  ได้ผ่ำน             
กำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด  โดยผู้ สอบบัญชีมี
ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของ
ผู้ ถือหุ้ นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญนัน้ ถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วเมื่อ
วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563  แล้วจึงได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ี
ได้แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
 
จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 
ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  



 

  
 

  บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 21 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตและกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 

ประธำนมอบหมำยให้นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่ บริษัทก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกว่ำ
ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัภำษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ำรองตำมกฎหมำยทัง้หมด
แล้ว อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกผลประกอบกำรของบริษัทในปี 2562 มีผลประกอบกำรขำดทุน
สะสมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 22.6 ล้ำนบำท จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนุมตัิงดจดัสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 
จำกนัน้ ผู้ ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรส ำหรับ         
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็น     
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวำคม 2562  โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงด
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 เน่ืองด้วยเหตผุลข้ำงต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

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

ประธำนมอบหมำยให้ผศ. อรทยั วำนิชดี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
 ผศ. อรทัย วำนิชดี แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 14)  และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี ทจ.75/2561 ซึง่ก ำหนดให้ท่ีประชุม    ผู้
ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
และในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และหำกผู้สอบบญัชีดงักล่ำว
ปฏิบัติหน้ำท่ีมำแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  5 รอบปีบัญชี        
โดยกำรหมนุเวียนไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสำมำรถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
รำยอื่น ๆ ในส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรำยเดิมได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอสที 
มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ดงันี ้
1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4334 หรือ 
3) นำงพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7633 หรือ 
4)  นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9211  

  
โดยผู้สอบบัญชีท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัท ซึง่นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้แต่ปี 2559 

ถงึปี 2562  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็นชอบอนมุตัิค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปีเป็นจ ำนวน
เงิน 1,000,000 บำท จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุพิจำรณำอนมุตัิ ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2562 

คำ่สอบบญัชี 1,000,000 บาท 950,000 บำท 
คำ่บริกำรอื่น  
(สอบทำนกระดำษท ำกำร) 

- - 

รวม 1,000,000 บาท 950,000 บำท 
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จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ี      
งดออกเสียง)  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2563 ดงันี ้
1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นำงพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 7633 หรือ 
4)  นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 9211  

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้ำงต้นเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท
และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ ำปี  2563 เป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บำท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ 
ประธำนมอบหมำยให้นำยโอภำส เฉิดพันธุ์  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน            
เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้

  
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และตำมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุ
กบัหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำ
รับต ำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออก
จำกต ำแหน่ง โดยในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 นีน้ัน้ มีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 
3 ท่ำน คือ  
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1) นำยธรำธร ยวงบณัฑิต กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
2) นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
3) นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
แล้วเห็นวำ่กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำง
กว้ำงขวำง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ตลอดจน  
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  
และพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จึงเสนอให้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรทัง้  
3 ท่ำนกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งปรำกฏตำม
รำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำรท่ีได้แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
 
จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก 
ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
โดยพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นรำยบคุคล และเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมำภิบำลที่ดี กรรมกำรท่ีพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ได้ออกจำกห้องประชุมชั่วครำว เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ น
สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่ำงอิสระ 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำนให้
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง คือ 1) นำยธรำธร            
ยวงบัณฑิต 2) นำยธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ และ 3) นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

6.1 นำยธรำธร ยวงบณัฑิต 
เห็นด้วย 86,143,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 8,450,000 เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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6.2 นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ 
เห็นด้วย 69,293,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 25,300,000 เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

6.3 นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 
เห็นด้วย 89,372,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 5,221,000 เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธำนมอบหมำยให้นำยโอภำส เฉิดพันธุ์  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน            
เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้

 
 นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 

พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนมุตัิ โดยอำจก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไว้เป็น  
ครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได้นัน้
บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนท่ีคงท่ีมำตัง้แต่ต้น แต่เน่ืองจำกในปีนี ้
บริษัทได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19  บริษัทจงึได้มีกำรปรับลด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพ่ือให้สอดคล้องกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมำย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนำดใกล้เคียงกบับริษัทแล้ว จงึได้เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 
2,000,000 บำทตอ่ปี 
 

โดยอตัรำคำ่เบีย้ประชมุเท่ำกบัอตัรำคำ่เบีย้ประชมุในปี 2563 รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ต ำแหนง่ 
คำ่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

คำ่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ปี 2562 

คณะกรรมกำรบริษัท   

- ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรบริษัท 10,000 บำท 10,000 บำท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท 10,000 บำท 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง *   

- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 10,000 บำท 10,000 บำท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน *   

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 10,000 บำท 10,000 บำท 

*ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรขอไมรั่บคำ่ตอบแทนกรรมกำรปี 2563 

จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชมุจึงเสนอให้ประชมุพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2563 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
 ประธำนมอบหมำยให้นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ กรรมกำรบริษัท เป็นผู้ รำยงำนในวำระนี ้

  
 นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วย

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งก ำหนดให้สำมำรถจัดกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำย รวม 3 ข้อ ดงันี ้

1. ในหมวดท่ี 5 ข้อ 27 

2. ในหมวดท่ี 6 ข้อ 37 และ 38  
 

โดยมีรำยละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นดงันี ้
ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 

ข้อ  27. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ง (1/2)  ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้
ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ในกรณีที่
รองประธำนกรรมกำรอยู่ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุม
เลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนที่ประชมุ 

 
กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้
ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  
(1) เสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั  
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด 

ข้อ 27.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึ่ งเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยการประชุม ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธำน
กรรมกำรท ำหน้ำที่ เ ป็นประธำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ในกรณีที่
รองประธำนกรรมกำรอยู่ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุม
เลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนที่ประชมุ 

 
กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรให้ถือ
เสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้
เ สี ย ใน เ ร่ือ ง ใด เ ร่ื องหนึ่ ง ไม่มี สิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด 

ข้อ  37.  ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมกำรจดัท ำ
เป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถำนที่  วนั  เวลำ  
ระเบียบ  วำระกำรประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร  โดย
ระบใุห้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทรำบ  เพื่อ
อนุมัติ  หรือเพื่อพิจำรณำ  แล้วแต่กรณี รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักลำ่ว  และ
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อย
กว่ำเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลง

ข้อ 37.  ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสอืนดั
ประชุมโดยระบสุถำนที่  วนั  เวลำ  ระเบียบ  วำระ
กำรประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่ำ
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัิ  หรือเพื่อ
พิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว  และจัดส่งให้ผู้ ถือ
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่สำม (3) วนั 

 
ทัง้นี  ้สถำนที ่ที ่จะใช้ เป็นที ่ประช ุมจะอยู ่ใน
จังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวดัใกล้เคียงตำมที่คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดก็ได้ 

 

หุ้ นและนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน (7) วัน
ก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณำค ำบอกกลำ่วนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ
สำม (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 ้สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดั
อนั เป็นที ่ตั ง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษ ัท   หรือ
จังหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหำนคร  หรือ ณ ที่
อื ่น ใดตำมที ่คณะกรรมกำร หรือ ผู้ ซ่ึ ง ไ ด้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะก าหนด หรือ
คณะกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ  38.   ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ 
มอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้น  (ถ้ำมี)  มำประชุมไม่
น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน  หรือไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้ น
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด  
เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง  (1)  ชั่ว โมง  
จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึง่  หำกวำ่
กำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้ำกำรประชมุผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด 
(7) วันก่อนประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38.  ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยการประชุม ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จำกผู้ ถือหุ้น  (ถ้ำมี)  มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สบิห้ำ  
(25) คน หรือไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด  และต้องมีหุ้นไมน้่อยกวำ่หนึง่ในสำม (1/3) 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้รวมกนัได้แล้วทัง้หมด
จึงจะครบองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด   เมื่อ
ลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผู้
ถือหุ้ นได้เ รียกนัดเพรำะผู้ ถือหุ้ นร้องขอให้กำร
ประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้
นัดประชุมใหม่และในกรณีนี ใ้ ห้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อน
ประชุม ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวำ่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 
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จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ
บริษัท โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
    

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 
 ประธำนมอบหมำยให้นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ กรรมกำรบริษัท เป็นผู้ รำยงำนในวำระนี ้

  
 นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ แจ้งต่อท่ีประชมุว่ำ เพ่ือให้วตัถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกบั

ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัรวมถึงธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคต จึงเห็นสมควรเสนอให้   
ท่ีประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแก้ไขวตัถปุระสงค์ในข้อ 45 และ 53 บำงสว่น และ เพ่ิมวตัถปุระสงค์
ใหมอ่ีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถงึ 60 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ ดงันี ้

 
วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 

ข้อ 45.  ประกอบกิจกำร  รับจัด  จัดกำร  ออกแบบ 
สร้ำงสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณำงำน  จดัหำ
รำงวัล  อำหำรเคร่ืองดื่ม  ดูแลควำมปลอดภัย
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  งำนแข่งขนักีฬำทุก
ประเภท  โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน 

ข้อ 45.  ประกอบกิจกำร  รับจัด  จัดกำร  ออกแบบ  
สร้ำงสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณำงำน  จดัหำ
รำงวัล  อำหำรเคร่ืองดื่ม  ดูแลควำมปลอดภัย
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  งำนแข่งขันกีฬำทุก
ประเภท   

ข้อ  53. ประกอบธุรกิจให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง จ ำหน่ำย จัดหำ 
น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อให้เช่ำหรือจ ำหน่ำย 
บริกำรซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำซึ่งยำนพำหนะทุก
ประเภทส ำหรับกิจกรรมสนัทนำกำร ได้แก่ รถบ้ำน 
จักรยำน และยำนพำหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน 
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่ำ่ง ๆ ทกุประเภท 

ข้อ 53.  ประกอบธุรกิจให้เช่ำ  ใ ห้ เช่ำช่วง  จ ำหน่ำย  
ออกแบบ ตกแต่งภายใน  จดัหำ  น ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศเพื่อให้เช่ำหรือจ ำหน่ำย  บริกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำซึ่งยำนพำหนะทุกประเภท
ส ำหรับกิจกรรมสันทนำกำร  ได้แก่   รถบ้ำน  
จกัรยำน  และยำนพำหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน  
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่ำ่ง ๆ ทกุประเภท 

- ข้อ 57.   ประกอบกำรค้ำ  จ ำหน่ำย  ซือ้ขำย  แลกเปลี่ยน  
ใ ห้ เ ช่ ำ   รับซ่อม   น ำ เ ข้ ำ  ไ ด้ แก่   โทรศัพ ท์   
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์   เ ค ร่ื อ ง มื อ สื่ อ ส ำ ร   สิ น ค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์  รวมทัง้อะไหล่  และส่วนประกอบ
ของสนิค้ำดงักลำ่ว 

- ข้อ 58.  ประกอบกิจกำรค้ำ  และกำรจ ำหน่ำยแพ็คเก็ต
คปูองที่พกั 
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วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
- ข้อ 59.   ประกอบกำรค้ำ  จ ำหน่ำย  ซือ้ขำย  แลกเปลี่ยน  

ให้เช่ำ  รับซ่อม  น ำเข้ำ ได้แก่  ตู้ แช่ไวน์  ตู้ ซิก้ำร์  
ตู้ เย็น  ตู้แช่เย็น  รวมทัง้อะไหล ่ และสว่นประกอบ
ของสนิค้ำดงักลำ่ว 

- ข้อ 60.  ประกอบกำรค้ำ  จ ำหน่ำย  ซือ้ขำย  แลกเปลี่ยน  
ให้เช่ำ  รับซ่อม  น ำเข้ำ  ได้แก่  รถจักรยำนยนต์  
รถ จักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ  ของเลน่    รวมทัง้อะไหล่  
และสว่นประกอบของสนิค้ำดงักลำ่ว 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจำรณำแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ ำนวน 56 ข้อ รำยละเอียด 

ตำม บมจ.002 ที่แนบ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ ำนวน 60 ข้อ รำยละเอียด

ตำม บมจ.002 ที่แนบ 
 
จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ของบริษัท โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำ
สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)       
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 94,593,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธำนมอบหมำยให้นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 

 นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมเร่ืองงำนของบริษัทท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
อนำคตของบริษัท โดยในช่วงกรกฎำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้จดังำนอีเวนท์ Thailand Mobile 
EXPO ขึน้ ซึง่เป็นงำนแรกท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค อนุญำตให้สำมำรถจดัได้
หลังเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  COVID-19  โดยผลกำรจัดงำนออกมำประสบ
ควำมส ำเร็จ และยังได้จัดงำนในรูปแบบไฮบริดขึน้ โดยร่วมกับ บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) 
จ ำกดั และบริษัท ลำซำด้ำ จ ำกดั โดยออกคปูองส่วนลดเป็นมลูค่ำรวมกว่ำ 7 ล้ำนบำท ส ำหรับ
กำรซือ้สินค้ำในงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO 
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ส ำหรับในช่วงปลำยปี 2563 ท่ีจะถึง บริษัทได้รับอนุญำตให้จดังำนว่ิง Ultra Trail โดยยงัคงต้อง
ปฏิบตัิตำมมำตรกำรควบคมุภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส ำหรับธุรกิจรถ
บ้ำนนัน้ บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะมีรถ 200 คนัไว้ในครอบครอง โดยปัจจุบนั บริษัทมีพืน้ท่ีรถบ้ำน
ให้บริกำรที่จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงคำน รำชบรีุ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ ระยอง พทัยำ หวัหิน และ
กระบ่ี และมีอัตรำกำรจองเข้ำใช้บริกำรสูง โดยบริษัทมีเป้ำหมำยในอนำคตท่ีจะสร้ำงพืน้ท่ี
เพ่ิมเติมในจงัหวดัท่ีติดทะเลโดยอำจท ำสญัญำในรูปแบบร่วมทนุหรือในลกัษณะเช่ำท่ีดิน และจะ
เปิดบริกำรกิจกรรมตำ่ง ๆ อำทิเช่น พำยเรือ และสนัทนำกำร และรวมถงึกำรขยำยพืน้ท่ีให้บริกำร
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
 
บริษัทยงัคงด ำเนินกำรต่อในฐำนะผู้ดแูลคอมมนิูตีใ้ห้กบัซมัซุงและผู้ดแูลคอมมนิูตีใ้ห้กบัเอเซอร์ 
โดยคำดวำ่จะมีโครงกำรใหญ่กบัซมัซุงภำยในปีนี ้และส ำหรับในไตรมำสท่ี 4 บริษัทได้รับอนญุำต
ให้จัดงำนเทศกำลดนตรี Wonderfruit Festival และ Big Mountain Music Festival ท่ีถูกจัดขึน้
เป็นประจ ำในทุกปี ในงำน Wonderfruit ครัง้ล่ำสุด บริษัทได้จัดเตรียมรถบ้ำนให้บริกำรจ ำนวน 
98 คัน โดยคิดค่ำบริกำรเป็นจ ำนวนเงิน 70,000 บำท และส ำหรับงำน Big Mountain Music 
Festival ได้คิดคำ่บริกำรเป็นจ ำนวนเงิน 35,000 บำท ซึง่คำดกำรณ์วำ่อตัรำคำ่บริกำรของรถบ้ำน
ส ำหรับงำนคอนเสิร์ตจะมีอตัรำเพ่ิมขึน้ในทุก ๆ ปี นอกจำกนีย้งัมีกำรให้บริกำรรถบ้ำนไปถ่ำยท ำ
รำยกำร และได้มีกำรปรับเปลี่ยนรถบ้ำนเป็นศูนย์ซ่อมโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
 
นอกจำกนี ้บริษัทได้เข้ำประมูลงำนโครงกำรกับกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยคำดว่ำ
โครงกำรจะได้เห็นผลในช่วงเดือนตลุำคม 2563 
 
และส ำหรับโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR ในปี 2563 นีน้ัน้ บริษัทได้จดัผลิตและ
จ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมยั โดยรำยได้ทัง้หมดได้มอบให้กบัสภำกำชำดไทย 
 
ผู้ด ำเนินกำรประชมุได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะสอบถำมดงัตอ่ไปนี ้
1. นำยพีรนำถ โชควฒันำ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมเร่ืองกำรด ำเนินกำรของ

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ำ 
ตอบ นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ ชีแ้จงว่ำ บริษัทได้จดักำรประชุมร่วมกบับริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั และ บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) เมื่อช่วงก่อนกำร
หยุดเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยผู้ ร่วมทุนทัง้ 3 บริษัท ซึ่ง
รวมถงึบริษัทด้วยนัน้ มีควำมเห็นตรงกนัวำ่จะพกักำรด ำเนินกำรไปก่อนเน่ืองจำกมีข้อมลูว่ำ
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จะมีกฎหมำยออกใหมเ่ร่ืองภำษีส ำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ำท่ีอำจมีผลบงัคบัใช้ในปีนี ้โดย
ตัง้ใจจะรอให้กฎหมำยออกมำให้เรียบร้อยก่อน เพ่ือจะได้วำงแผนกำรด ำเนินกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพได้ โดยขอชีแ้จงว่ำกำรพกักำรด ำเนินกำรนัน้ เป็นกำรพกัเพียงชัว่ครำวเท่ำนัน้ 
และส ำหรับกำรด ำเนินกำรอื่นภำยใต้กำรร่วมลงทนุครัง้นีน้ัน้ ได้ด ำเนินกำรไปเรียบร้อยแล้ว 

 
2. นำยอนุพงศ์ สนัตะวำนนท์ ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉันทะของสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถำม

เร่ืองกำรน ำรถบ้ำนมำท ำเป็นท่ีพัก ว่ำในแง่ของกฎหมำยกำรโรงแรม ก ำหนดข้อห้ำมใด
หรือไม ่และในแง่ของควำมปลอดภยัของผู้มำพกัวำ่มีมำตรกำรป้องกนัอย่ำงไรบ้ำง 
ตอบ นำยโอภำส เฉิดพันธุ์  ชีแ้จงว่ำ ผู้ ดูแลและผู้ ปฏิบัติกำรท่ีเก่ียวข้องทุกคนล้วนมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทำงด้ำนกำรโรงแรมมำก่อน ดงันัน้ผู้ดูแลจะมีทีมแม่บ้ำนและ
พนกังำนรักษำควำมปลอดภยัคอยดแูลควำมเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภยัภำยในเขต
ท่ีพกั นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ท ำกำรตรวจสอบระดบัควำมลกึของน ำ้ทะเลและควำมอนัตรำย
ของกำรให้เช่ำ Surf Substation ตำมมำตรฐำนกำรโรงแรมเรียบร้อยแล้ว โดย ณ ปัจจุบนั 
ยังไม่มีกฎหมำยท่ีรองรับเร่ือง กำรให้บริกำรรถบ้ำนอย่ำงชัดเจน และยังไม่สำมำรถจัดรถ
บ้ำนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกบัโรงแรมได้เน่ืองจำกรถบ้ำนไม่ใช่สิ่งปลูกสร้ำงถำวร ดงันัน้  จึงไม่
สำมำรถน ำกฎหมำยเร่ืองกำรโรงแรมมำปรับใช้อย่ำงชดัเจนได้ 

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพ่ิมเติม ผู้ ด ำเนินกำรประชุมจึงเชิญท่ำนประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ ร่วม
ประชุม ประธำนได้กลำ่วขอบคณุ พร้อมทัง้ชีแ้จ้งต่อท่ีประชมุ เร่ืองควำมเช่ือมนัท่ีบริษัทจะฟืน้ตวั
กลบัมำท ำก ำไรได้ เน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจประเภทท่ีสำมำรถฟื้นตวัได้เร็วกว่ำ
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ และได้กลำ่วปิดกำรประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลำ 15.00 น. 

 
                                                             
                                           ลงช่ือ            ประธำนท่ีประชมุ      
                                  นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู 

กรรมกำรบริษัท 
 
 
  ลงช่ือ          ผู้บนัทกึกำรประชมุ 
    นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ 
    เลขำนกุำรบริษัท 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ 

  อายุ 42 ปี    สัญชาต ิ  ไทย            

  ต าแหน่งปัจจุบัน    กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน /  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

  วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก    17 มกรำคม 2545     

  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    19 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด    2 มีนำคม 2561 (ได้รับกำรเลือกตัง้จำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น             
ประจ ำปี 2561) 

   จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท(หลงัแปรสภำพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1 วำระ                                    

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2563   คณะกรรมกำรบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                                                                            คณะกรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2563)  40,040,000 หุ้น (20.02%)                                       

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟำ้) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม  ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน     2545 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
                                                                                       บริษัท เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   2550 –  ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอม็วี ฟูด้ส์ จ ำกดั 

              2554 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เอม็วี ออนไลน์ จ ำกดั 
              2561 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ด ูแอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกดั 
                                                       2563 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไมมี่ – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมมี่ – 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย                    – คูส่มรสนำงสำว 
ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน – 

คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                        – ไมมี่ – 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                – ไมมี่ – 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

2. นายคงพันธ์ุ ปราโมชฯ 

    อายุ 48 ปี    สัญชาต ิ  ไทย            

    ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

    วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก     21 กมุพำพนัธ์ 2560     

     จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     4 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     2 มีนำคม 2561 (ได้รับกำรเลือกตัง้จำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น                         
ประจ ำปี 2561) 

      จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วำระ                        

      ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้     กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2563           คณะกรรมกำรบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                                                                  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2563)  300,000 หุ้น (0.15%)                                       
คุณวุฒกิารศึกษา   ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   ปริญญำตรี BSC Industrial Design, Brunel University, London  
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม       ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน       2560 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอม็ วิชัน่ จ ำกดั 

                                                                     (มหำชน) 
- กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      2551 –  ปัจจบุนั    ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร Bangkok Business Challenge ศนูย์ Sasin                                                        

                              Sustainability and Entrepreneurship Center สถำบนับณัฑิต              
                              บริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2551 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไบค์ โซน จ ำกดั 
2559 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท บอร์นฟรีทไูตร จ ำกดั 
2560 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท บำงกอก เก็ท ฟิต จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไมมี่ – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมมี่ – 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย                         – ไม่มี – 

คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                        – ไมมี่ – 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                – ไมมี่ – 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่่ ผ่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่่ีปรึกษำท่่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ   – ไมเ่ป็น – 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่่ีปรึกษำกฎหมำย) – ไมเ่ป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อยำ่งเป็นอิสระ          – ไมมี่ – 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

3. นางสาวอัปษร วลิาสศักดานนท์ 

       อายุ 42 ปี    สัญชาต ิ  ไทย            

       ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /   
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท 

       วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก     21 กมุภำพนัธ์ 2560     

         จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563) 

    วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด  2 มีนำคม 2561 (ได้รับกำรเลือกตัง้จำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น                           
ประจ ำปี 2561) 

         จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วำระ                        

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2563   คณะกรรมกำรบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                                                         คณะกรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2563)  700,000 หุ้น (0.35%)                                       
คุณวุฒกิารศึกษา   ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   ปริญญำตรี - บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
                                                 - นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม      ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน     2560 – ปัจจบุนั   กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย                                                 

                              บญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั(มหำชน) 
- กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    2554 – 2559      ผู้จดักำรอำวโุส บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

          2554 –  ปัจจบุนั  หุ้นสว่นห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เชียงใหม ่ชยัหลีจัน่ 
  2556 –  ปัจจบุนั  หุ้นสว่นห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เดชชดำนนท์ 
 2562 –  ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั 
การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                            – ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไม่มี – 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย            – ไมมี่ – 

คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                                – ไมมี่ – 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                – ไมมี่ – 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 

ข้ำพเจ้ำบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 
เก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสำมัญ  กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุน โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้

1. การเพิ่มทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 100,000,000 บำท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 150,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหม่จ ำนวน 100,000,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสำมญั 100,000,000 0.50 50,000,000 
          กำรใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุ้นสำมญั - - -. 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรได้มีมติให้จัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 50,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 0.50 บำทโดยมี

รำยละเอียดดงันี ้ 

2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น)(ไม่เกนิ) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคา
ขาย 

(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1) เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ
บริษัทครัง้ท่ี 1 (“ใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ท่ี
ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม  

100,000,000 - อตัรำสว่นกำรจดัสรร  2 หุ้นเดิม : 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

- อตัรำกำรใช้สิทธิ คือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุใหมไ่ด้ 1 หุ้น  

0.00 จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมโดยไมค่ิด

มลูคำ่ (รำยละเอียดตำมหมำยเหต ุ

1) 

 

รำคำใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัเทำ่กบั 1.20 

บำทตอ่หุ้น 
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หมำยเหต ุ1  
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือ

หุ้นประจ ำปี 2564 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ในจ ำนวนไม่เกิน 
100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (0.00 บำท) ใน
อตัรำกำรจดัสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

ทัง้นี ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/ หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้
และมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้ มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 
นี ้ได้ทกุประกำร เพ่ือให้กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ส ำเร็จลลุ่วง ภำยใต้เง่ือนไขของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และ
ภำยใต้กรอบของกำรอนมุตัิของที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยรำยละเอียดดงักลำ่วรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง 

(ก) จดัเตรียมข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ ก ำหนดรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เป็นต้น  

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท ำ ลงนำม ส่งมอบ ย่ืน เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นหรือเก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั กระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) กำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯและหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและกำรเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เพ่ือให้กำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ส ำเร็จลลุว่ง ทกุประกำร  

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ี
จ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) ก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) สำมำรถใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ครัง้แรกภำยใน 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) โดยก ำหนดวนัใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) คือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของ
เดือนมิถุนำยนและธันวำคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
ก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนก ำหนดวันใช้สิทธิครัง้ดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ โดยครัง้
สดุท้ำยจะสำมำรถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มีอำยคุรบ 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1)  หำกวนัดงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น.ถึง 15.30 น. ทกุวนัท ำกำรของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
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2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
 ให้ปัดเศษทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สว่นท่ีเหลือจ ำนวนดงักลำ่ว ซึง่จะท ำให้คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนเท่ำท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมได้ลงตวั 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ห้องสมัมนำชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 

จ ำกัด เลขท่ี 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record 
Date) เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษัทจะต้องขออนมุตัิจำกท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทนุและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้ว รวมทัง้กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวข้อง

กบัทนุจดทะเบียนตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
4.3 บริษัทจะต้องขออนมุตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (MVP-

W1) ท่ีออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และหุ้นสำมญัออกใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผู้ ถือ
หุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เข้ำจดทะเบียนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตำมข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
  สืบเน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์เศรษฐกิจทัง้ในและตำ่งประเทศ เน่ืองจำกปัจจยัลบในหลำยสว่น อำทิ สถำนกำรณ์ไวรัส

แพร่ระบำด และสถำนกำรณ์มลภำวะอำกำศเป็นพิษ เป็นต้น ท ำให้กำรบริโภคในประเทศลดลงสง่ผลกระทบต่อรำยได้และสภำพคลอ่งของ
บริษัท และบริษัทมีแนวโน้มกำรขยำยตวัทำงธุรกิจแนวใหม่อยำ่งตอ่เน่ือง รวมทัง้แผนกำรลงทนุในอนำคต จงึมีควำมจ ำเป็นต้องจดัหำแหลง่
เงินทนุเพิ่มเติม ดงันัน้บริษัทจึงได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และหุ้นสำมญัเพิ่มทนุนี ้เพ่ือน ำเงินท่ีได้มำขยำยธุรกิจและ/หรือ
ลงทุนในโครงกำรใหม่ รวมทัง้เพิ่มสภำพคล่องและเงินทุนหมนุเวียน และช ำระหนีเ้งินกู้บำงส่วน ช่วยเสริมสร้ำงให้บริษัทมีฐำนเงินทุนท่ี
เข้มแข็งขึน้สร้ำงควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำนในอนำคต  จะน ำมำซึ่งรำยได้ท่ีเพิ่มขึน้ และคำดว่ำจะสง่ผลให้ก ำไรของบริษัทปรับตวัดี
ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
  ช่วยให้บริษัทมีควำมยืดหยุน่ทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึน้ และสำมำรถน ำเงินทนุไปใช้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในโครงกำรตำ่ง ๆ ในอนำคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
7.1 นโยบำยเงินปันผล  

  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ  40 ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือจำกหักภำษีและเงิน
ส ำรองต่ำง ๆ ทกุประเภทตำมท่ีตำมกฎหมำยและบริษัทได้ก ำหนดไว้ และกำรจ่ำยปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนใดในอนำคตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหน็สมควร และกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

7.2 สิทธิของผู้ ถือหุ้น  
  ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  ท่ีได้ใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท จะมีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็
ตอ่เม่ือบริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำเรียบร้อยแล้ว 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
โปรดพิจำรณำเง่ือนไขและรำยละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม 

วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (MVP-W1) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 5 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร วนั เดือน ปี 
1  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั กำรเพิ่มทนุจดทะเบียน และกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

12 มีนำคม 2564  

2 แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (ตลท.) 

12 มีนำคม 2564 

3  ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในกำรเข้ำร่วม
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564  

31 มีนำคม 2564 

4 วนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564  30 เมษำยน 2564 
5  จดทะเบียนเพิ่มทนุกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ภำยใน 14 วนั หลงัจำกวนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีอนมุตัิ 
6 ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบส ำคญั

แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  
24 พฤษภำคม 2564 

7 ก ำหนดวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)และจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 

จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงั โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร และ/หรือ บคุคลซึง่ได้รับกำรแตง่ตัง้และ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตำมท่ีท่ีประชมุสำมญั 

ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ เป็นผู้ก ำหนด 

 บริษัทขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประกำร 

                       

           ขอแสดงควำมนบัถือ 

                  บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                             
                                                       (นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                          ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
                                                        

                                                        (นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์) 
                       ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

                                    
                                   (นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ  นำยธรำธร ยวงบณัฑิต) 
                                    กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 
สรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1)  
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท 

 
1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 
1 (MVP- W1) (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ (MVP- W1)”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและ โอนเปลี่ยนมือได้  
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีออกและ
เสนอขำย  

100,000,000 หน่วย  

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพ่ือรองรับกำร
ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

100,000,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทจ ำนวน 200,000,000 หุ้น 

วิธีกำรจดัสรร  
 

- จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ในอัตรำส่วน  2 หุ้ นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในกรณีท่ีมีเศษจำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

- ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ (MVP- W1) ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2564 

- ในกรณี ท่ีมีเศษใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี เหลือจำกกำรจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะ
ด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สว่นท่ีเหลือทัง้หมด (ถ้ำมี) ซึง่จะท ำให้คงเหลือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในจ ำนวนเทำ่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไมค่ิดมลูคำ่ (0 บำท) 
อตัรำกำรใช้สิทธิ  
 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 1 หน่วยสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณี
มีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ)  

รำคำกำรใช้สิทธิ 1.20 บำทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ วนัท่ีจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ 

บคุคลซึง่ได้รับกำรแตง่ตัง้และมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรตำมท่ีท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 
วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำร
ใช้สิทธิ  
 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) สำมำรถใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ครัง้
แรกภำยในก ำหนด 6 เดือนนับตัง้แต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  (MVP- W1) โดย
ก ำหนดวนัใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) คือ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือน
มิถนุำยนและธันวำคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

(MVP- W1) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีก ำหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อน
ก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ โดยครัง้สดุท้ำยจะสำมำรถใช้สิทธิ
ได้ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มีอำยุครบ 2 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1)  หำกวนัดงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ  
 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น.ถึง 15.30 น. ทกุวนั
ท ำกำรของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นกรณีแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สำมำรถ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย  

กำรไมส่ำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิดงักลำ่วได้  

เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ  

 

ทัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) 
ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเหตกุำรณ์ท่ีมี
ลกัษณะตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี 
ทจ. 34/2551 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือเหตกุำรณ์อ่ืนใด
ในท ำนองเดียวกนั เช่น  
(ก) เม่ือบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมำจำก

กำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เม่ือบริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่นรำคำต ่ำ  
(ค) เม่ือบริษัทมีกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์

ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้แปลง
สภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญั ในรำคำต ่ำ 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  
(จ) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินในจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 80 ของก ำไรสทุธิท่ีเหลือ

จำกหกัภำษีและเงินส ำรองต่ำง ๆ ตำมกฎหมำยและบริษัทได้ก ำหนดไว้ ระหว่ำง
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ (MVP- W1) 

(ฉ) กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนักบั (ก) ถงึ (จ) ท่ีจะท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ 
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) จะได้รับเม่ือมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ด้อยไปกวำ่เดิม  

หมำยเหต ุ: กำรปรับรำคำใช้สิทธิจะไม่สำมำรถปรับลดลงจนรำคำใช้สิทธิต ่ำกว่ำมลูค่ำท่ี
ตรำไว้ตอ่หุ้นได้ (Par value)  
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หัวข้อ รายละเอียด 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผู้ ท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ท ำหน้ำท่ี
เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ (MVP- W1) แทน  

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 
 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกดิจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ  

บริษัทจะน ำหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เงื่อนไขอ่ืน  ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้ มีอ ำนำจใน
กำรก ำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ือง
กับกำรออกและกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) นี ้ได้ทุกประกำร เพ่ือให้
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ส ำเร็จลลุ่วง ภำยใต้เง่ือนไขของกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง และภำยใต้กรอบของกำรอนมุตัิของท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยรำยละเอียด
ดงักลำ่วรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง 
(ก) จัดเตรียมข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ ก ำหนด

รำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เป็น
ต้น  

(ข) ให้ข้อมลู ติดต่อ จดัท ำ ลงนำม ส่งมอบ ย่ืน เอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นหรือเก่ียวข้อง
กบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั กระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำน หรือบคุคล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(ค) กำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(ง) แต่งตัง้ผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบักำรออกและกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือให้กำรออกและ
กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ส ำเร็จลลุว่ง ทกุประกำร  

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของนำย
ทะเบียน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

(ฉ) ก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ กำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
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2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทนุและแผนการใช้เงนิ  

สืบเน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์เศรษฐกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ เน่ืองจำกปัจจยัลบในหลำยสว่น อำทิ สถำนกำรณ์
ไวรัสแพร่ระบำด และสถำนกำรณ์มลภำวะอำกำศเป็นพิษ เป็นต้น ท ำให้กำรบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรำยได้และสภำพ
คลอ่งของบริษัท และบริษัทมีแนวโน้มกำรขยำยตวัทำงธุรกิจแนวใหมอ่ยำ่งต่อเน่ือง รวมทัง้แผนกำรลงทนุในอนำคต จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
จดัหำแหล่งเงินทนุเพิ่มเติม ดงันัน้บริษัทจึงได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และหุ้นสำมญัเพิ่มทนุนี ้เพ่ือน ำเงินท่ีได้มำขยำย
ธุรกิจและ/หรือลงทนุในโครงกำรใหม่ รวมทัง้เพิ่มสภำพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียน และช ำระหนีเ้งินกู้บำงส่วน ช่วยเสริมสร้ำงให้บริษัทมี
ฐำนเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้สร้ำงควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำนในอนำคต  จะน ำมำซึ่งรำยได้ท่ีเพิ่มขึน้ และคำดว่ำจะส่งผลให้ก ำไรของ
บริษัทปรับตวัดีขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนหุ้นท่ีมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และกำรช ำระเงินจริงอำจมี
จ ำนวนน้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทประสงค์จะเสนอขำย ซึง่อำจท ำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกวำ่ท่ีคำดกำรณ์ไว้ ในกรณีดงักลำ่ว แผนกำรใช้
เงินเพิ่มทนุของบริษัทอำจแตกตำ่งไปจำกแผนกำรใช้เงินท่ีระบไุว้ตำมข้ำงต้น 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

ผลกระทบจำกกรณีกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  (MVP- W1)) มีรำยละเอียด
ดงันี ้

3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ การใช้สิทธิ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
1 ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

(MVP- W1) ทัง้จ ำนวน 100,000,000 หน่วย 
และไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ (MVP- W1) 

เท่ำกบัศนูย์ เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุตำมสดัสว่นรวมถึงใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทัง้
จ ำนวน 

2 ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ (MVP- W1) แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือ
หุ้ นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP- W1) ทัง้จ ำนวน 100,000,000 หน่วย  

ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) แต่มี
บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- 
W1) ทัง้จ ำนวน 100,000,000 หน่วย จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อส่วน
กำรถือหุ้ น (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรำยละเอียด
กำรค ำนวณดงันี ้

Control Dilution =  _______จ ำนวนหุ้นท่ีรองรับ MVP-W1_______ 
                      (จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นรองรับ MVP-W1)  

=     _________50,000,000______  
                                 (100,000,000 + 50,000,000)  

=   33.33% 
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3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

เน่ืองจำกรำคำใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ท่ีเทำ่กบั 1.20 บำทต่อหุ้น ต ่ำกว่ำรำคำตลำดท่ี 1.33 บำทต่อ
หุ้น จะท ำให้เกิดผลกระทบตอ่กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 3.01 โดยมีรำยละเอียดค ำนวณดงันี ้

Price Dilution = (รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย)  
                                                                             รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  

รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย =  1.33 บำทต่อหุ้น ค ำนวณจำกรำคำปิดตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุ้นบริษัทใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงัเป็นระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 
(ระห ว่ ำ ง  วัน ท่ี  18 กุมภ ำพั น ธ์  2564 – 11 มี น ำคม  2564) (ข้ อมู ลจำก 
SETSMART ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 
รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย  = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว) + (รำคำใช้สิทธิ x จ ำนวนหุ้นท่ีจะได้รับกำรใช้สิทธิ)  

                                                                                                                                              จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำยครัง้นี ้

                                                            = (1.33 x 200,000,000) + (1.20 x 100,000,000)  
                                                                                                                                 200,000,000 + 100,000,000 

     = 1.29 

 ดงันัน้ Price Dilution = (1.33 – 1.29) 
                                                        1.33 
                                               = 3.01% 

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

จะไมส่ง่ผลกระทบต่อสว่นแบง่ก ำไรต่อหุ้น เน่ืองจำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ของบริษัท มีผลขำดทนุประกอบกบับริษัทมียอดขำดทนุสะสมเหลืออยู ่และอตัรำก ำไรตอ่หุ้นเป็นลบ (EPS ติดลบ)  

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

4.1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  
  คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นวำ่ บริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุ เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) ในครัง้นี  ้เน่ืองจำกบริษัทมีแผนท่ีจะน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ ตำมรำยละเอียดท่ีกลำ่วมำในข้อ 2 ข้ำงต้น  

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
 บริษัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มี

ก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) โดยบริษัทจะน ำเงินท่ีได้รับกำรจำกกำรเพิ่มทุน
ดงักลำ่ว ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ตำมรำยละเอียดท่ีกลำ่วมำในข้อ 2 ข้ำงต้น 
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4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการรวมทัง้
ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิได้จากการเสนอขาย  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ในครัง้นี ้มีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด เน่ืองจำกบริษัทมีแผนท่ีจะน ำเงินท่ีได้จำกกำรระดมทนุครัง้นีไ้ปเพ่ือวตัถปุระสงค์ ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 2 
ข้ำงต้น  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เต็มจ ำนวน บริษัทจะ
สำมำรถระดมทนุได้เป็นจ ำนวนประมำณ 120 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีแผนท่ีจะน ำเงินท่ีได้รับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลำ่ว 
เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน หรือรองรับกำรขยำยธุรกิจเพิ่มเติมในอนำคต 

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  
 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP- W1) เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดัหำแหลง่เงินทนุของบริษัท ซึ่งจะท ำให้บริษัทสำมำรถน ำเงินท่ีได้
จำกกำรเพิ่มทนุไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 2 ข้ำงต้นได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมท่ีกล่ำวมำนีจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในกำรสร้ำงกระแสเงินสดและก ำไรอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต และไม่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมกำรของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพิ่มทนุ โดยกระท ำกำร 
หรือละเว้นกำรกระท ำกำรใดอันเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท บริษัทสำมำรถเรียกค่ำ
สินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนนัน้ได้ แตห่ำกบริษัทไม่เรียกร้องคำ่สินไหมทดแทนดงักลำ่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกว่ำร้อย
ละ 5 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด ำเนินกำรเรียกร้องได้ และหำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรตำมท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือ
หุ้นนัน้สำมำรถฟ้องเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบริษัทได้ตำมมำตรำ 85 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจำกนี ้หำกกำรกระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรใดของกรรมกำรอนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษำผลประโยชน์ของ
บริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มี ควำมเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท
อำจฟ้องเรียกให้กรรมกำรรับผิดชอบในกำรสง่คืนประโยชน์ดงักลำ่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ ซึ่งหำกบริษัทไม่ด ำเนินกำร
ตำมท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วสำมำรถใช้สิทธิฟอ้งเรียกคืนประโยชน์จำกกรรมกำรนัน้แทน
บริษัทได้ตำมมำตรำ 89/18 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
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บริษัทขอรับรองวำ่สำรสนเทศในรำยงำนฉบบันีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประกำร 

 

จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

                        บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

                                             

 
                                                 (นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                     ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
  
                                                        

                                                  (นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์) 
                 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
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ค าชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 1 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องสัมมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขท่ี 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 

กรุงเทพมหำนคร 10260 ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ (สิง่ท่ีสง่มำด้วย 11) 

 
วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจ ำนวนสำม (3) แบบตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ำยไมซ่บัซ้อน 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน  

               ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี ้

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป สำมำรถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้ นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น  ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เทำ่นัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ 

ของบริษัทตำมท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ คือ 

 ผศ. อรทยั วำนิชดี  กรรมกำรอิสระ 

 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐำนมำยงัส ำนกังำน

บริษัทเลขท่ี 11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 

 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ เข้ำร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้ำร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดำ 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลำยมือช่ือแล้ว 
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(2) เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงัไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตวั

ข้ำรำชกำร หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือหรือนำมสกุล ขอให้ผู้ ถือหุ้ น 

ย่ืนหลกัฐำนประกอบด้วย  

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) ท่ีมำด้วยตนเองลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทน 

นิติบคุคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) ท่ีมำ

ประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงัไม่หมดอำยุตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร 

ผู้ มีอ ำนำจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเข้ำประชมุลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงัไม่หมดอำยุตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้ มอบ

ฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(4) เอกสำรแสดงตนท่ีสว่นรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำยขุองผู้ รับมอบฉนัทะตำมข้อ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลำยมือช่ือของผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับ

มอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรับรอง

นิติบุคคล ผู้ เข้ำประชุมจะต้องแสดงหลกัฐำนหนงัสือมอบอ ำนำจทกุทอดตลอดสำยท่ีระบุให้บุคคลท่ีมำ

ประชมุมีสิทธิเข้ำประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 

(3) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ มีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีต้้องมีข้อควำมท่ีแสดงให้เห็นว่ำบคุคลที่ลงลำยมือ

ช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ท่ียงัไม่หมดอำยตุำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบคุคล ท่ีบคุคลดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง 

(5) เอกสำรแสดงตนท่ีสว่นรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำยขุองผู้ รับมอบฉนัทะตำมข้อ 1.1 (2) 
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเข้ำประชมุลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) เอกสำรเชน่เดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ตำมข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 

(4) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้คสัโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงลำย 

มือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(5)    หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

ในกรณีท่ีต้นฉบบัเอกสำรไม่ใช่ภำษำองักฤษ จะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษ และรับรองควำมถูกต้องของ     

ค ำแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของบริษัท 

หมายเหตุ 

(1) โปรดติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่ำและลงวันท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะ
ดงักลำ่ว 

(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบคุคล ซึง่ออก
โดยหน่วยรำชกำรท่ีมีอ ำนำจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบคุคลดงักล่ำวจะต้องผ่ำน
กำรรับรองจำกโนตำรีพบัลคิ (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรท่ีมีอ ำนำจไมเ่กิน 3 เดือน โดยจะต้องมีรำยละเอียด
ช่ือนิติบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ รวมถึง
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

(3) ส ำหรับนิติบคุคลต่ำงประเทศ เอกสำรใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบมำพร้อมกนัด้วย และให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่

สำมำรถแบง่กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian))  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำร

ลงคะแนนเสียงของผู้ ร ับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนน

แทนได้ตำมท่ีเหน็สมควร  
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วาระเลือกตัง้กรรมการ  
ส ำหรับวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบั

หนึง่ (1) เสียงตอ่หนึง่ (1) หุ้น และมีวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 
วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ท่ีประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้

1. ประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมควำมเห็นจำก    

ท่ีประชมุวำ่ ผู้ ถือหุ้นทำ่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นกำรลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม

ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของคัสโตเดียน  (Custodian) ท่ีในหนังสือมอบฉันทะ

ก ำหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้)  

 
มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

     กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมำย หรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดไว้แตกตำ่งจำกกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตำมที่กฎหมำย 

หรือข้อบงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ 

1. หำกคะแนนเสียงเทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่ำงหำกเป็นเสียงชีข้ำด  

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ

เลือกตัง้กรรมกำร และประธำนท่ีประชุมอำจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  
ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยประธำนในท่ีประชมุจะขอให้   
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท ำเคร่ืองหมำยยืนยนักำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำร
ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถ้ำมี) ออกจำก
จ ำนวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้ำร่วมประชมุในวำระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย และจะแจ้งผลกำรนบั
คะแนนให้ท่ีประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสร็จสิน้กำรประชมุ  
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กรณีท่ีจะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำหนึ่ง (1) ช่องในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  
คสัโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีท่ีมีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
(ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 5  

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพ่ือด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน โดย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 กรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 
 

ข้อ 19.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
(ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได้ กรณีเลือกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(ค) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 

ข้อ 20. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม (1/3)  

กรรมกำรซึง่พ้นต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลำกกัน ส่วนปี    
หลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  
 

ข้อ 23. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ข้อ 25. กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมตัิ 
โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไว้เป็น
ครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้ นอกจำกนี ้กรรมกำร
บริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรตำ่ง ๆ ตำมระเบียบของบริษัท 

ข้อควำมในวรรคหนึ่งจะไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้มำจำกพนกังำน หรือลกูจ้ำงของบริษัท
ในอนัท่ีจะได้รับคำ่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจ้ำงของบริษัท 
 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 กำรประชุมผู้ ถือหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้ ทัง้หมด          
จะเข้ำช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรต้องจดัให้มี
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในสี่สบิห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลำยซึง่เข้ำช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภำยในสี่สิบ ห้ำวนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครัง้ใดจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 37. ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วยตนเอง หรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือ
พิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนั (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณำค ำ
บอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่สำม (3) วนั  
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ทัง้นี ้หำกกำรประชมุในครำวนัน้เป็นกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดสง่หนงัสือเชิญประชมุและ
เอกสำรประกอบกำรประชมุโดยจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

ทัง้นี ้สถำนท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือ
กรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่อ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรหรือ ผู้ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้จดักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

 

ข้อ 38. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุด้วยตนเองหรือโดยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชมุไม่น้อยกว่ำย่ีสิบห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ของจ ำนวนผู้
ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้รวมกนัได้แล้วทัง้หมดจึงจะ
ครบองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตำมท่ีก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุ
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 

ข้อ 39. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ใน  
ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนใน      
ท่ีประชมุดงักลำ่ว 
 

ข้อ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวำ่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

  (ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของบริษัท 
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(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ี
ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกับ
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรแบง่ผลก ำไรขำดทนุกนั 

  (ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

  (จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) กำรเลิกบริษัท 

  (ช) กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

 

ข้อ 41. กิจกำรท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีพงึเรียกประชุมมีดงันี ้

 (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถงึกิจกำรของบริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

 (2) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบบญัชีท่ีผ่ำนมำ 

 (3) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

 (4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร 

 (5) พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี และ 

 (6) กิจกำรอ่ืน ๆ 

 
 

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกรำคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวำคมของทกุปี 
 

ข้อ 44, คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก ำไรขำดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 45. คณะกรรมกำรต้องจดัสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี  

(1) ส ำเนำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบญัชี และ  
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(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร พร้อมเอกสำรประกอบตำ่ง ๆ เพ่ือประกอบรำยงำน 
 

ข้อ 46. ห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู ่ห้ำมมิให้จ่ำยเงิน
ปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กนั เว้นแต่จะได้มีก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนส ำหรับหุ้นบริุมสิทธิ โดย
กำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้ครำว เม่ือเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำ ไรสมควร
พอที่จะท ำเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแล้ว ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป  

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

ข้อ 47, บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 
 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษัท 
 

ข้อ 50. ผู้ สอบบัญชีมีหน้ำท่ีเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีกำรพิจำรณำงบดุล บัญชีก ำ ไร
ขำดทนุ และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรำยงำน
และเอกสำรทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

กรรมกำรอิสระของบริษัทจะต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นชอบโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและมีคณุสมบตัิตำมท่ีก ำหนดโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีจ ำนวน
ไมน้่อยกวำ่ 3 คน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 
และเม่ือครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่ก็ให้
กรรมกำรอิสระเดิมปฏิบตัิหน้ำท่ีตอ่ไป จนกวำ่คณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่
แทนกรรมกำรอิสระคนเดิมท่ีหมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรอิสระ
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ
ของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำม
ดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ
มำรดำ  คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ/1 กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์/ก่อนกำรได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

/1 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืน
ท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้
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กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์/ก่อนกำรได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขอ
อนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ี
รับเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเหน็อยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม 
โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ผศ. อรทยั วานิชด ี

อายุ 65 ปี    สัญชาต ิ  ไทย            

ต าแหน่งปัจจุบัน -  กรรมกำรอิสระ 
   -  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                            -  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

  -  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน    

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก        21 กมุภำพนัธ์ 2560 (ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกท่ีประชมุวิสำมญั           
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     25 เมษำยน 2562 (ได้รับกำรเลือกตัง้จำกท่ีประชมุสำมญั               
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                          3 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561)     1 วำระ 

สัดส่วนการถือหุ้น   (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2563)    500,000 หุ้น (0.25%)                                         

คุณวุฒกิารศึกษา        ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
         ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

การผ่านหลักสูตรของสมาคม                    ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

ประวัตกิารท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน        2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 
                                                                                        บริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน      

                                                                                               บริษัท เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

- กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       2561 – ปัจจบุนั  อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 
                                                        2558 – ปัจจบุนั  หุ้นสว่น ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั คิดสไมลบำยฮอปเปอร์ 
                                                        2550 – 2561      อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
                                                        2548 – ปัจจบุนั   อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัรังสิต 
                                                        2538 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
                                                         

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไมมี่ – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมมี่ – 

คุณสมบัตต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                       – ไมมี่ – 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่่ ผ่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่่ีปรึกษำท่่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ   – ไมเ่ป็น – 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่่ีปรึกษำกฎหมำย) – ไมเ่ป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อยำ่งเป็นอิสระ          – ไมมี่ – 

การมีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ ้           – ไมมี่ – 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย            – ไมมี่ – 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                 – ไมมี่ – 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้ำพเจ้ำ        สญัชำติ                     
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต ำบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ ำเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code  
 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั           เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to         votes as follows 

   หุ้นสำมญั                 หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั             เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to   votes  
   หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั            เสียง 

     preference share                     shares   and have the rights to vote equal to              votes 
   
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณำเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of the followings) 

 
  1.ชื่อ                                             อำย ุ                  ปี อยูบ้่ำนเลขที ่    __ 

Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต ำบล/แขวง         อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road                                      Sub-District                        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                 Postal Code                
               

 หรือ/Or 
 
ชื่อ                                             อำย ุ                  ปี อยูบ้่ำนเลขที่    __ 
Name                                        age                  years residing/located at no. 
ถนน                                       ต ำบล/แขวง        อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road                                      Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                 Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

   

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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                              บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 62  
 

 

 2. ให้กรรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วำนิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสำมญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนั
ศกุร์ที่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องสมัมนำชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
Anyone of the aboves as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2021 on Friday, April 30, 2021, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder 
 cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  
to select the independent director. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ                     
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code 
  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุ้นสามญั     หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
      ordinary share   shares    and have the rights to vote equal to  votes  

   หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 preference share   shares   and have the rights to vote equal to    votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 

Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง        อ าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                 

หรือ/Or 

ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที่    __ 
Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง        อ าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 
Enclosure 9 

 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนั
ศกุร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมัมนาชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากดั เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
anyone of the aboves as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2021 on Friday, April 30, 2021, at 14.00 hrs.  at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No.  999 Rama 3 
Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
Agenda 2 To acknowledge the 2020 Company’s operating result for the year ended December 31, 2020 

  (ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries’ s financial statements for the accounting period ended 

December 31, 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company’s auditor and audit fee for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company’s directors replacing those retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
A. Election of entire group of nominated directors 

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
 Director’s name Mr.Opas Cherdpunt 

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ 
 Director’s name Mr. Kongphan Pramoj 

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์  
 Director’s name Miss Apsorn Wilartsakdanon  

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
Agenda 7 To consider approving the director’s remuneration for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) 

Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of M Vision 
Public Company Limited No.1 (“Warrant (MVP-W1)”)   

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 9 To consider approving the increase of the Company's registered capital and the amendment of the Company's 

Memorandum of Association in Clause 4. (Registered Capital) to be in line with the increase of the registered capital of 
the Company 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)) 
Agenda 10 To consider approving the allotment of the newly issued ordinary shares to be reserved for the exercise of warrants to 

purchase the newly issued ordinary shares of M Vision Public Company Limited No.1 (“Warrant (MVP-W1)”) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

 
วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 

และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ 
Agenda 11 To approve approving the amendment of the Company’s Memorandum of Association in Clause 3.(Objectives) by 

revising objectives 2 clauses inserting new objectives 1 clause, totaling 61 clauses, of the objectives 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 12  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 12 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder 
 cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
 individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Enclosure to Proxy Form 
 B. provided. 
.                                   
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่  30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมัมนาชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 
on Friday, April 30, 2021, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วำระที่   เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)        
Agenda Re:  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 
 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed  

a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper) 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้ำพเจ้ำ                       สญัชำติ______________________________   
            I/We                                              Nationality  
 อยู่เลขท่ี                ซอย   ถนน   ต ำบล/แขวง                     ____                   
 Residing/located at no  .          Soi   Road   Sub-District 

 อ ำเภอ/เขต                                      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code 

ในฐำนะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                              
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุ้นสำมญั                                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั   เสียง 
   ordinary share                  shares   and have the rights to vote equal to  votes  

   หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั   เสียง 
 preference share                               shares   and have the rights to vote equal to     votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณำเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

 1.ช่ือ                                             อำย ุ                  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต ำบล/แขวง        อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              
 
 หรือ/Or 
 
ช่ือ                                             อำย ุ                  ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี    __ 
Name                                        age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ต ำบล/แขวง        อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 และระบรุำยละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 
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 2. ให้กรรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วำนิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 8 ของหนงัสือเชิญประชมุสำมญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2021. 

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนั
ศกุร์ท่ี 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขท่ี 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
anyone of the aboves as my/our proxy ( “proxy” )  to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 
the year 2021 on Friday, April 30, 2021, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 
Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

 มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

 มอบฉนัทะบำงสว่น คือ 
 Grant partial of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสำมญั          หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ          หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve  votes      Disapprove   votes              Abstain             votes       

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 2 To acknowledge the 2020 Company’s operating result for the year ended December 31, 2020 

  (ไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries’ s financial statements for the accounting period ended 

December 31, 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     
 
   

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company’s auditor and audit fee for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company’s directors replacing those retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ 
A. Election of entire group of nominated directors 

              เห็นด้วย………………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes      Disapprove                   votes        Abstain             votes     
ข.  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ช่ือกรรมกำร นำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ 
 Director’s name Mr.Opas Cherdpunt 

              เห็นด้วย………………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes      Disapprove                   votes        Abstain             votes     

2.  ช่ือกรรมกำร นำยคงพนัธุ์ ปรำโมชฯ 
 Director’s name Mr. Kongphan Pramoj 

              เห็นด้วย………………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes      Disapprove                   votes        Abstain             votes     

3.  ช่ือกรรมกำร นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์  
 Director’s name Miss Apsorn Wilartsakdanon  

              เห็นด้วย………………เสียง  ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes      Disapprove                   votes        Abstain             votes     
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 7 To consider approving the director’s remuneration for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes  

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอม็ วิชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ (MVP-W1)”) 
Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of M Vision 

Public Company Limited No.1 (“Warrant (MVP-W1)”)   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทนุจดทะเบียน) 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 9 To consider approving the increase of the Company's registered capital and the amendment of the Company's 

Memorandum of Association in Clause 4. (Registered Capital) to be in line with the increase of the registered capital of 
the Company 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ (MVP-W1)”)) 
Agenda 10 To consider approving the allotment of the newly issued ordinary shares to be reserved for the exercise of warrants to 

purchase the newly issued ordinary shares of M Vision Public Company Limited No.1 (“Warrant (MVP-W1)”) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 
 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 
และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ 

Agenda 11 To approve approving the amendment of the Company’s Memorandum of Association in Clause 3.(Objectives) by 
revising objectives 2 clauses inserting new objectives 1 clause, totaling 61 clauses, of the objectives 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
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 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 
 

วาระที่ 12 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes      Disapprove   votes              Abstain             votes     

 

 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจกำรใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถื อเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เท่ำนัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 
 

2. หลกัฐำนท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
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(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business. 
 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 
4. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
 
5. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตำมแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Enclosure to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Enclosure to Proxy Form C. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 
2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขท่ี 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2021 on Friday, 
April 30, 2021, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, 
Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     
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 วาระที่   เร่ือง  เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)        
Agenda Re:  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ช่ือกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นด้วย……………… เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve       votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ช่ือกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ช่ือกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ช่ือกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve       votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ช่ือกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นด้วย………………เสียง   ไม่เห็นด้วย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรในใบประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ของ 
บริษัท เอม็ วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

แบบแจ้งเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลนี ้อธิบำยถึงวิธีกำรท่ีบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรท่ีทำ่นเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 ตำมแบบแจ้งเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้"ข้อมลูสว่นบคุคล" หมำยถึง ข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวับคุคลหรือ
ท่ีท ำให้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเกบ็รวบรวม  

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมลูประเภทดงัต่อไปนีโ้ดยตรงจำกทำ่นซึง่อำจมีข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นดงัตอ่ไปนี:้  
-  ข้อมลูสว่นบคุคทัว่ไป ได้แก่ ช่ือ-นำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยู ่เลขประจ ำตวัผู้ ถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น  
-  ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีอ่อนไหว ได้แก่ เพศ สญัชำติ ภำพถ่ำยหรือภำพเคลื่อนไหวจำกกำรบนัทึกวีดีโอภำยในงำน 

หมำยเลขโทรศพัท์ ข้อมลูสขุภำพ ประวตัิกำรเดินทำงท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสขุภำพ (เฉพำะกรณีมีควำมจ ำเป็น
ส ำหรับกำรคดักรองโรคของบคุคลท่ีมำเข้ำร่วมกำรประชมุ) 

2. เหตุใดบริษัทจงึเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
2.1. ฐำนกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎหมำย  

-   เพ่ือเรียก จดัให้มี และด ำเนินกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่รวมถงึกำรยืนยนัตวัตนของทำ่น กำร
ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมมติท่ีประชุมในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้น และตำมกฎหมำย รวมถึงกำรอ่ืนใด เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่งของ
หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีมีอ ำนำจโดยเป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ประมวล
กฎหมำยแพง่และพำณิชย์ และกฎหมำยอ่ืนใด 

2.2. ฐำนประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมำย  
-  เพ่ือใช้ในกำรจัดท ำ บนัทึกรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลกัฐำนในกำรเข้ำร่วม

ประชมุของท่ำน รวมถึงเพ่ือกำรใด ๆ ตำมจ ำเป็นท่ีเก่ียวข้องอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท และ
บคุคลอ่ืน โดยไมเ่กินขอบเขตท่ีทำ่นสำมำรถคำดหมำยได้อยำ่งสมเหตสุมผล  

-  เพ่ือใช้ส ำหรับคดักรองผู้ มีควำมเสี่ยงติดโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์
เก่ียวกบัประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสขุเพ่ือกำรป้องกนัโรคติดต่ออนัตรำย และเป็นไปตำมมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบตัิในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

-  บริษัทอำจมีกำรบนัทกึภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวของกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือใช้ในกำรรำยงำน
และกำรประชำสมัพันธ์กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์  ภำพถ่ำยและ
ภำพเคลื่อนไหวของกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น อำจปรำกฏภำพของท่ำนท่ีเข้ำร่วมประชมุแต่ไม่มีกำรระบุ
รำยละเอียดตวับคุคลท่ีเข้ำมำร่วมงำน 
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3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

3.1  บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนเอกสำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ 
(หำกมี) แบบสอบถำมเก่ียวกับสุขภำพ (หำกมี) ส ำเนำบัตรหรือส ำเนำเอกสำรยืนยันตัวบุคคลท่ีท่ำนย่ืน
ประกอบกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุ และจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

หมำยเหต:ุ เอกสำรยืนยนัตวับุคคลท่ีท่ำนส่งให้แก่บริษัท เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ
เอกสำรรำชกำรอ่ืน ๆ อำจปรำกฎข้อมลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ ซึ่งเป็น
ข้อมลูท่ีไม่จ ำเป็นต่อกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ท่ำนสำมำรถปกปิดข้อมลูอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรให้แก่
บริษัทได้ กรณีท่ำนไม่ได้ปกปิดข้อควำมอ่อนไหวดงักล่ำว บริษัทสงวนสิทธิในกำรปกปิดข้อมลูอ่อนไหวบน
เอกสำรท่ีได้รับโดยไมถื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมลูออ่นไหวของทำ่น  

3.2 ในวันประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น บริษัทอำจจัดให้มีกำรบันทึกภำพน่ิงและภำพเคลื่อนไหวบรรยำกำศภำยใน
บริเวณกำรประชมุและผู้ เข้ำร่วมประชมุ ซึง่อำจมีท่ำนปรำกฎอยู่ในภำพน่ิง และ/หรือ ภำพเคลื่อนไหวท่ีบนัทกึ 
หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภำพในส่วนดงักล่ำวของท่ำน ท่ำนสำมำรถแจ้งมำยงับริษัท เพ่ือขอให้
ระงบักำรเผยแพร่ภำพในสว่นของทำ่นได้ 

4. สทิธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ภำยใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมำยและข้อยกเว้นตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ำถึง และ/หรือ
ขอรับส ำเนำ โอนย้ำย แก้ไข ลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมลูกลำยเป็นข้อมลูที่ไม่ระบตุวัตนในข้อมลูสว่นบคุคลบำงประเภท
ของท่ำนท่ีบริษัท มี ระงบัและ/หรือคดัค้ำนกิจกรรมบำงประเภทท่ีบริษัท มีและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำน หำกบริษัทได้
ด ำเนินกำรใดโดยควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนอำจเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนได้ แต่บริษัทอำจไม่สำมำรถให้บริกำร
แก่ท่ำนได้อย่ำงเต็มท่ี ท่ำนอำจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่ำบริษัทได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมจำกทำ่นได้อยำ่งไร และย่ืนเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยท่ีบงัคบัใช้ 

5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะ
เวลำนำนขึน้หำกบริษัทจ ำเป็นต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัเก่ียวข้อง 

6. การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแจ้งเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้

บริษัทอำจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว และเม่ือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เช่นวำ่นัน้ บริษัทจะประกำศให้ทำ่นทรำบผำ่นทำง เวบ็ไซต์ของบริษัทและ/หรือหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำ 
ปี และ/หรือช่องทำงแจ้งข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หำกจ ำเป็นต้องขอควำมยินยอมจำกทำ่น บริษัทจะด ำเนินกำรขอ
ควำมยินยอมจำกทำ่นเพิ่มเติมด้วย 
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7. การตดิต่อบริษัท 

ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน  กำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูของท่ำน กำรใช้สิทธิของทำ่น หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทได้ตำม
ช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
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