


ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 

 ส่งเอกสารตอบกลับบริษัทฯ 

(ภายในวันที ่27 เมษายน 2565) 

  บริษัทตรวจสอบข้อมูล 

เพื่อยืนยันตัวตน 

บริษัทท าการจัดส่ง 
Username & Password & 

Weblink & 

คู่มือการใช้งานของระบบไปยังอีเมลที่
ได้แจ้งไว้กับบริษัท 

(จัดส่งให้ไม่เกิน 28 เมษายน 2565) 

1.แบบฟอรม์ MVP E-AGM 

2.แบบมอบฉันทะ ก ข หรือ ค 

3.ส  ำเนำบตัร ปชช. ผูถ้ือหุน้ 

4.ส  ำเนำบตัร ปชช. ผูร้บัมอบฉันทะ 

      เตรียมเอกสารตอบกลับ 

ด้วยตวัเอง 

ส่งเอกสำรฉบับจริงมำที่  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ  ำกดั (มหำชน) 
11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 ถนนรำมค ำแหง 

แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร 0-2735-1201 

1.แบบฟอรม์ MVP E- AGM 

2.ส ำเนำบตัร ปชช. ผูถ้ือหุน้ 

                 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ 

ศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้งานได้ตามลิงค ์
เพื่อเตรียมความพร้อม  

ส าหรับการประชุม E-AGM  ผู้ถือหุ้น  

สะดวกเข้าร่วม 
E-AGM 

        ส่ง Soft file มำท่ี 
อีเมล  ir@mvisioncorp.com 

ส่งเอกสารฉบับจริงมาท่ี 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทร 0-2735-1201 

ไม่สะดวกเข้าร่วม  
E-AGM 

มอบฉันทะให้ 
กรรมการอิสระ 

ส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท 
(ภายในวันท่ี 27 เมษายน 2565) 

วันประชุม ( 29 เมษายน 2565) 
เปิดลงทะเบียนออนไลน ์เวลา 13.00 น. 

เร่ิมประชุมตามล าดับระเบียนวาระ 
เวลา 14.00 น. 

                ผูถ้ือหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเขำ้สู่ระบบ 
โดยใส่ขอ้มลู Usemane & Password 
                        และยืนยนัตวัตนโดยกำรแจง้ 
                                 ชื่อ-นำมสกุล + สถำนะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

• เก่ียวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 เบอร ์0-2735-1201   
• เก่ียวกับระบบเทคนิค E- AGM โดย บริษัท  บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด เบอร:์099-220-5684 , 097-087-2591 , 097-237-0094  อีเมล:hello@ojconsultinggroup.com 

 



 

                                        
 

       วนัที 7 เมษายน 2565 
 

เรอืง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 
เรยีน  ท่านผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน)  
 
สิงทีสง่มาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2565 

2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงิน
สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code  

3. ขอ้มลูของกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนงึ  
4. แบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4)  
5.  ขอ้บงัคบัของบรษัิททีเกียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของกรรมการอิสระทีบรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7.   แบบแจง้เกียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีเกียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) คาํชีแจงการมอบฉันทะ การออก

เสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง  
9.   ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ  
 

โดยหนงัสือฉบบันี บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัท”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ทีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครงัที 2/2565 และครงัที 3/2565 (“คณะกรรมการ”) ไดมี้มติใหก้าํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (“ท ี
ประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ”) ในวนัศุกรท์ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึงเป็นการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
AGM) ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
ซึงในการประชมุครงันี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุ ตงัแต่วนัที 21 ตลุาคม 2564 
ถึงวันที 28 มกราคม 2565 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซตข์องบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ แต่เมือครบกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ ดงันนั คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชมุดงันี 
 
วาระท  ี1 พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืห ุน้คร ังท  ี1/2565 

ข ้อ เท ็จจร ิงและเหตุผล : บริษัทไดจ้ัดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครงัที 1/2565 เมือวนัที 11 มีนาคม 2565 ซึงที
ประชุมดังกล่าวไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามวาระทีกาํหนดในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทไดมี้การจัดทาํ
รายงานการประชมุ และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุผูถื้อหุน้ ตาม
ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดแล้ว พรอ้มทังได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 



 
 

                            บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) / หนา้ 2 

www.mvisioncorp.com แลว้ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาํเนาทีไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
ฉบบันี ตามสิงทีสง่มาดว้ย 1  

ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2565 ไดบ้นัทึก
ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ และเห็นสมควรอนมุติัใหเ้สนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพือพิจารณา
รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2565 ดงักลา่ว 

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

 
วาระท  ี2 พจิารณาร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัทประจาํปี 2564 สินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564 

ข ้อเทจ็จร ิงและเหตุผล: บรษัิทไดส้รุปผลการดาํเนินงานและการเปลียนแปลงทีสาํคญัทีเกิดขึนในรอบปี 2564 
ดงัปรากฎรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซงึ
อยู่ในรูปแบบ QR Code ทีไดส้่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ฉบบันี โดยจัดทาํขึนตามขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามสิงที
สง่มาดว้ย 2 

ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2564 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมต :ิ วาระนีเป็นวาระเพือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท  ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยสาํหร ับรอบปีบัญชีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2564 

ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ซึงกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสดุของรอบปี
บัญชีของบริษัทเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพือพิจารณาอนุมัติและ
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนนัใหเ้สร็จก่อนทีจะ
นาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้  

 บริษัทไดจ้ดัทาํงบการเงินของบรษัิทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 โดย
ถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ และ
ไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึงอยู่
ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดตามสิงทีสง่มาดว้ย 2 โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี 
 

รายการตามงบการเงนิรวม 
สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 

2563 2564 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 294 403 
หนีสินรวม (ลา้นบาท) 168 174 
สว่นของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 126 229 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 209 244 
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รายการตามงบการเงนิรวม 
สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 

2563 2564 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (ลา้นบาท) (44) 6 
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) (0.22) 0.22 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัใหเ้สนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติังบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
 

วาระท  ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 
 ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึงกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 46 ซงึกาํหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน
นอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
     อนึง บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลและทุนสาํรองตามกฎหมายทังหมดแล้ว โดยทีการจ่ายเงินปันผลนันไม่มีผลกระทบต่อ 
การดาํเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาํคัญ ทังนี การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลียนแปลงไดข้ึนอยู่กับ
ศักยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจาํเป็นและความ
เหมาะสมเพือสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ในอนาคต 
 ทงันี งบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อยสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กาํไรสทุธิสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 (ลา้นบาท) 6 43 
ขาดทนุสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (ลา้นบาท) 17 18 

ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุติัเสนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการ
งดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
2564 เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 46 เนืองจากบรษัิทยงัมีผลขาดทนุสะสม  
การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
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วาระท ี 5    พิจารณาอนุมัต ิการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบร ิษัท  และการก ําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2565 
ข ้อ เท ็จจร ิงและเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 41 ซึงกาํหนดใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึงกาํหนดว่า ผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษัิท 

 นอกจากนีตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที ทจ.75/2561 เรือง
หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท
ทอีอกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 14) กาํหนดใหบ้รษัิทจดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักลา่วปฏิบติั
หน้าทีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่
จาํเป็นตอ้งเปลียนบรษัิทผูส้อบแห่งใหม่ บรษัิทสามารถแตง่ตงัผูส้อบบญัชีรายอืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชี
นนัแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
          ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบติัของผูส้อบบญัชีตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการตรวจสอบ
บญัชี รวมทงัความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี และมีความเห็นว่า เพือประโยชนข์องบริษัท บริษัทควรพิจารณา
เลือกสาํนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซึงเสนอค่าสอบบัญชีสอดคลอ้งกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและ
ประมาณการรายไดข้องบริษัทไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทงั บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั เป็นสาํนกังานทีมีชือเสียง
เป็นทียอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ดังนันจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท พรอ้มพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชีประจาํปี 2565 ของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจาํนวนเงิน 20,000 
บาท ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากมาตรฐานการทาํงาน และพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณ
งานและอตัราคา่สอบบญัชีของบรษัิทจดทะเบียนอืน ในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นวา่มีคา่สอบบญัชีทีเหมาะสม 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นสมควรอนมุติัให้
เสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตงับุคคลดงัต่อไปนีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เป็น
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

รายชือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญาตเลขท  ี

จาํนวนปีทลีงลายมือช ือร ับรอง 
งบการเงนิของบร ิษัท  

(1) นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ และ/หรอื 7305 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(2) นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์และ/หรอื 5113 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(3) นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต และ/หรอื 4713 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 
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รายชือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญาตเลขท  ี

จาํนวนปีทลีงลายมือช ือร ับรอง 
งบการเงนิของบร ิษัท  

(4) นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา และ/หรอื 5897 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(5) นายโกมินทร ์ลินปราชญา และ/หรอื
  

3675 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(6) นางสาวกชมน ซุน่หว้น และ/หรือ  11536 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(7) นายไกรแสง ธีรนลุกัษณ ์และ/หรอื 5428 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(8) นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์และ/หรือ 11181 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(9) นายพจน ์อศัวสนัติชยั และ/หรอื 4891 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

(10) นายวิเชียร ปรุงพาณิช 5851 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีขา้งตน้คนใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บรษัิทและบรษัิทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบรษัิท และในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหบ้ริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชีท่านอืนของบริษัท กรินทร ์ออดิท 
จาํกัด ทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ ทาํหนา้ทีตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบรษัิทแทน
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้

 ทังนี บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด และผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานัน เป็นผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  

 นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยังไดอ้นุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 ของบริษัทเป็น
จาํนวนเงิน 840,000 บาท และบรษัิทย่อยเป็นจาํนวนเงิน 20,000 บาท 

รายการ  ปี 2565 (ปีทเีสนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบัญชี ค่าบร ิการอ ืน  ค่าสอบบัญชี ค่าบร ิการอ ืน  

บรษัิท 840,000 บาท - 1,150,000 บาท - 
บรษัิทย่อย 20,000 บาท - 35,000 บาท - 
รวม 860,000 บาท - 1,185,000 บาท - 
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การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

 

วาระท  ี6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการของบร ิษัทแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ซึงกาํหนดใหก้รรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) 
ของจาํนวนกรรมการในขณะนนั กรรมการผูอ้อกไปนนัสามารถไดร้บัเลือก กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ไดซ้ึงในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 มีกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน คือ  

รายชือกรรมการ  ตาํแหน่ง 

(1) นายทนง  ลีอิสสระนกุลู   
 

ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

(2) ผศ.อรทยั  วานิชดี   กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเสียง /กรรมการอิสระ 

(3) ดร.ณฐักฤษฏ ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
  อนงึ เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุ
ราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติทีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลที
พิจารณาแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบติั ความรู ้ความสามารถ เหมาะสม ทีจะเป็นตวัแทนในการทาํหนา้ทีกรรมการ
บรษัิทเป็นการล่วงหนา้ตงัแต่วนัที 21 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที 28 มกราคม 2565 นนั โดยไดเ้ผยแพรร่ายละเอียด
บนเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวไปยังผูถื้อหุน้ผ่านทางตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ แต่เมือครบ
กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการพิจารณารบัเลือกตงัเป็นกรรมการ
ของบรษัิทแตอ่ย่างใด 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดด้าํเนินการตาม
กระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อัน
ประกอบดว้ยคณุสมบติั คณุวฒิุ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของ
จาํนวนกรรมการทงัหมดของบรษัิท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบรษัิทในช่วง
ทีผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้เห็นว่ากรรมการทัง 3 ท่าน เป็นผูท้ีมี
คณุสมบติัครบถว้น ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตงัใหเ้ป็นกรรมการตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ./
2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทีเกียวขอ้งกาํหนด และเป็นผูท้ีมีประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถและเป็นกาํลงัหลกัสาํคญั
ทีช่วยใหบ้ริษัทมีความเจริญกา้วหนา้มาโดยตลอด ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมัดระวงั  ตลอดจนพิจารณาถึง
ความต่อเนืองในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชดุย่อย จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนด
ออกตามวาระทงั 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทและตาํแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง ทงันี 
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ขอ้มลูของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หนงึ รายละเอียดปรากฎตามสิงทีสง่มาดว้ย   
 นอกจากนี กรรมการทงัสามท่าน ไดแ้ก่ (1) นายทนง  ลีอิสสระนุกูล (2) ผศ.อรทยั  วานิชดี และ (3) ดร.
ณัฐกฤษฏ์  ทิวไผ่งาม ซึงไดร้ับเลือกให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึงนัน มี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑท์ีบริษัทกาํหนด ซึงเท่ากับขอ้กาํหนดขันตาํตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้แนะนาํต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมาย
ตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ความเห ็นคณะกร รมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาโดยผ่าน
กระบวนการกลนักรอง อย่างรอบคอบและระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษัิทแลว้ เห็นวา่ 
กรรมการทีไดร้บัการเสนอชือทงั 3 ท่าน มีคณุสมบติัตามทีกฎหมายบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทีมีการ
แกไ้ขเพิมเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย  ์และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามแต่งตังใหเ้ป็น
กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงมี
คณุสมบติัประสบการณแ์ละความเชียวชาญเฉพาะดา้นทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ในช่วงทีผ่านมา กรรมการทัง 3 ท่านปฏิบัติหน้าทีกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง ไดแ้สดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะนาํต่าง ๆ ทีเป็นประโยชนอ์ย่างสงูต่อการ
ดาํเนินงานของบรษัิท นอกจากนี คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากลนักรองตามหลกัเกณฑแ์ลว้มีความเห็นว่า 
กรรมการอิสระทัง 3 ท่าน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑท์ีบริษัทกาํหนด ซึง
สอดคล้องกับข้อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่เป็นผูมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อบริษัท และมี
ประสบการณ์และความเชียวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิง  
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้แนะนาํต่าง ๆ เกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมถึงเป็นประโยชนอ์ย่างสงูต่อบริษัท จึงเห็นชอบ
ตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ จงึเห็นสมควรอนมุติัใหเ้สนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอืน ๆ 
ตามเดิมอีกวาระหนงึดงันี เพือรว่มการผลกัดนัและสนบัสนนุการดาํเนินงานของบรษัิทใหก้า้วหนา้ยิง ๆ ขนึไป  

รายชือกรรมการ  ตาํแหน่ง 

(1) นายทนง  ลีอิสสระนกุลู   
 

ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

(2) ผศ.อรทยั  วานิชดี   กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเสียง /กรรมการอิสระ 

(3) ดร.ณฐักฤษฏ ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล  
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วาระท  ี7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 25 ซึงกาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที
ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนมุติั โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาํหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได ้นอกจากนี กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัเบียเลียงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบ
ของบรษัิท  

จาํนวนครงัของการประชมุของคณะกรรมการในปีทีผ่านมา มีดงันี 
การประชุมปี 2564 จาํนวนคร ังของการประชุม (คร ัง) 

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 1 
คณะกรรมการบรษัิท  10 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 
คณะกรรมการบรหิารความเสียง 4 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 2 

          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพือใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย และเปรยีบเทียบกบัธุรกิจในประเภท
และขนาดใกลเ้คียงกับบริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ในอตัราเทา่กบัปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี 

ตาํแหน่ง ค่าเบยีประชุมต่อคร ัง 
ประจาํปี 2565 (ปีทเีสนอ) 

ค่าเบยีประชุมต่อคร ัง 
ประจาํปี 2564 

คณะกรรมการบรษัิท   
- ประธานกรรมการบรษัิท 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบรษัิท 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการบรหิารความเสียง *   
- ประธานกรรมการบรหิารความเสียง 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบรหิารความเสียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทงันี กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารขอไม่รบัคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 และ 2565 
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ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ทีความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผลการดาํเนินงานของบริษัท รวมถึงคาํนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น ความสาํเร็จ
และการเติบโตของบรษัิท แลว้เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ จงึเห็นสมควร
อนุมัติใหเ้สนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ  

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 
 

วาระท  ี8 พิจารณาอนุมัต ิการเพ ิมท ุนจดทะเบียนบร ิษัทและการแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทข ้อ  . (ทุน
จดทะเบยีน)  
ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: สืบเนืองจากบริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) โดยราคาสุทธิต่อหุน้สามัญทีออกใหม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบริษัท ดงันนับริษัทจึงตอ้งปรบัอตัราใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัททีจะ
ซือหุน้สามญัของบริษัท เอ็ม วิชนั จาํกัด (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ตามเงือนไข
ของขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดงักลา่ว  

 บริษัทจึงมีความจาํเป็นตอ้งเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 
2,109,930 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการปรบัสิทธิของราคาและอัตราการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)และเพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัท บรษัิทจึงตอ้งแกไ้ข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(และทีแกไ้ขเพิมเติม) โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเป็นดงันี 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 173,554,965 บาท (หนึงรอ้ยเจ็ดสิบสามลา้นหา้แสนหา้หมืน

สีพนัเกา้รอ้ยหกสิบหา้บาท) 
 แบง่ออกเป็น 347,109,930 หุน้  (สามรอ้ยสีสิบเจ็ดลา้นหนึงแสนเก้าพัน

เกา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท (หนงึบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น :    
   หุน้สามญั 347,109,930 หุน้  (สามรอ้ยสีสิบเจ็ดลา้นหนึงแสนเก้าพัน

เกา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
   หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี-“ 

 
ทงันี รายละเอียดเกียวกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิท ปรากฎตามแบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) 

รายละเอียดปรากฎตามสิงทีสง่มาดว้ย 4 

ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแลว้เห็นควรใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ
และให้นาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 
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1,054,965 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
173,554,965 บาท โดยการออกหุน้สามัญจาํนวน 2,109,930 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมติั
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียน  

 อีกทงัคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติใหน้าํเสนอใหท้ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบ
อาํนาจใหค้ณะกรรมการของบรษัิท หรือประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
บรษัิท และ/หรอืบคุคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการของบรษัิท และ/หรอืประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และ/
หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษัท เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เกียวกับการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ทีจาํเป็น
เพือเป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน เพือใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ
ผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท  ี9  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรห ุน้สามัญเพมิท ุนของบร ิษัท  

ข ้อเท ็จจร ิงและเหตุผล: เพือรองรบัการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามวาระที 
8 คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุติัใหน้าํเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนมุติัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน  2,109,930 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ซึงมีการปรบัอตัราใชสิ้ทธิ
และราคาใชสิ้ทธิตามขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดงักลา่ว เพือรกัษาผลตอบแทนของผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ไม่ใหด้อ้ยลงไปกว่าเดิม เนืองจากบรษัิทมีการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดโดยราคาสทุธิต่อหุน้สามญัทีออกใหม่ตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้สามญัของบรษัิท โดยคาํนวณจากวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในแบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมา
ดว้ย 4 

ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพือ 
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน 2,109,930 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทกุประการ และอีกทงัเสนอใหท้ี
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร และ/ หรือบุคคลอืนใดซึงไดร้บัการแต่งตงัและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธาน
เจา้หนา้ทีบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการ มีอาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเปลียนแปลง รายละเอียดและ
เงือนไขทีจาํเป็น และ/หรอืเกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุจนสาํเรจ็ลลุว่ง ภายใตเ้งือนไขของกฎหมาย
ทีเกียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุติัของทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

การลงมติ: วาระนีตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  
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วาระท  ี10 พจิารณาเร ืองอ ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
  

อนึง บริษัทกาํหนดวันกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2565 คือ วนัที 31 มีนาคม 2565 โดยบรษัิทจะดาํเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษัิททีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อ
หุน้ ตามสิงทีสง่มาดว้ย 5  

บรษัิทมีความห่วงใยตอ่ผูถื้อหุน้กบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID–19) ทียงั
ไม่กลบัสู่สภาวะปกติ จึงจดัการประชมุขึนในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) เท่านนั โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานที/
หอ้งประชมุสาํหรบัรองรบัผูถื้อหุน้เพิมเติมแตอ่ย่างใด การลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียงจะดาํเนินการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกสท์งัหมด 

บริษัทจึงขอท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะศึกษาวิธีการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E–
AGM) ตามขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (สิงทีสง่มาดว้ย 8) 

เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิงขนึ บรษัิทไดจ้ดัใหมี้การเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ปี 2565 ฉบับนี รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

หนงัสือมอบฉันทะ และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประชมุครงันี ทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.mvisioncorp.com ตงัแต่
วนัที 7 เมษายน 2565 

ทงันี หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงัใหบ้คุคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอใหโ้ปรด 
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีสง่มาดว้ย 10) สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไม่ใช่ผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตงั
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบ
ใดแบบหนึงเท่านัน ทังนี หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใชส้าํหรบัในกรณีทีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้ัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านนั นอกจากนี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท์ีจะมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนตน โปรดพิจารณาขอ้มลูกรรมการอิสระเพือประกอบการรบัมอบฉนัทะของ
ผูถื้อหุน้ (สิงทีสง่มาดว้ย 6) โดยขอความรว่มมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษัิทภายใน
วนัที 27 เมษายน 2565 โดยผ่านช่องทาง 

ทางไปรษณีย:์  เลขานุการบริษัท  

บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)  
                   11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหัวหมาก 
                   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
ทาง email     :  ir@mvisioncorp.com  

 
ในกรณีทีท่านผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุในครงันี สามารถส่งคาํถามหรือ

ขอ้เสนอแนะล่วงหนา้มายงับริษัท ตามช่องทางทีระบุไวข้า้งตน้ โดยระบุชือ ทีอยู่และเบอรโ์ทรศพัท ์ทีบริษัทสามารถติดต่อ
กลบัได ้
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จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั และเวลา ทีระบไุวข้า้งตน้ดว้ย จกัขอบพระคณุยิง 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 

(นายทนง ลีอิสสระนกุลู) 
   ประธานกรรมการ บรษัิท 

                                                                                                             บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

กำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดขึน้เมื่อวนัที่ 11 
มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. โดยเป็นกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่ำนัน้ 

 
เร่ิมการประชุม 

นำงสำวบุญยนุช วุฒิกำญจนกุล ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกนำยทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริษัท ให้ท ำ
หน้ำที่เป็นผู้ด  ำเนินกำรประชุม (“ ผู้ด าเนินการประชุม”) ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท (“ที่
ประชุม”) ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ เนื่องดว้ยขณะนีอ้ยู่ในช่วงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) บริษัทจึงมีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ และเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำด
บริษัทจึงไดป้รับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
EGM) ตำมที่บริษัทไดแ้จง้ข่ำวใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อ
วนัท่ี 7 มีนำคม 2565 

 
 จำกนั้น ผู้ด  ำเนินกำรประชุมได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำรและที่ปรึกษำกฎหมำย ซึ่งได้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ดงัรำยนำมดงัต่อไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นำยทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ  

ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ  
2. ผศ. อรทยั  วำนิชดี กรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเส่ียง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
3. ดร. ณฐักฤษฏ ์ ทิวไผ่งำม กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4. นำยคงพนัธ ์ ปรำโมชฯ กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
5. นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์ กรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
6. นำยธีรวฒัน ์ สวุรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย

สำรสนเทศ 
7. นำยธรำธร ยวงบณัฑิต กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำย

ปฏิบตัิกำร 
8. นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิรสิิน กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยขำย

และกำรตลำด 
9. นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท ์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบรษิัท 
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 ทัง้นี ้กรรมกำรบรษิัทมีทัง้หมดจ ำนวน 9 ท่ำนตำมรำยนำมที่กล่ำวไปขำ้งตน้ โดยวนันีม้ีกรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชุม
ทัง้หมด 9 ท่ำน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จ ากัด 
1. นำงสำวนรศิรำ  ไสวแสนยำกร 
2. นำงสำวบรูณี เจรญิผล 

 
ผูด้  ำเนินกำรประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่ำ ณ เวลำ 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ ำนวน 14 รำย ถือ

หุน้รวม 84,190,200 หุน้ และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน 17 รำย ถือหุน้รวม 24,845,400 หุน้ รวมเป็นจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมทั้งสิน้ 31 รำย มีจ ำนวนหุน้รวมทั้งหมด 109,035,600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 43.89 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ ำนวน 248,411,700 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท  

 
จำกนั้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดช้ีแ้จงว่ำ บริษัทไดท้ ำกำรเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกับกำรประชุมในวนันีแ้ก่

ท่ำนผูถื้อหุน้ 3 ช่องทำงดงันี ้ 
1. บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่ำนทำงไปรษณีย ์ในวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2565 
2. บรษิัทไดล้งประกำศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ ์ซีพีดี ในวนัท่ี 2, 3 และ 4 มีนำคม 2565 และ 
3. บริษัทไดล้งรำยละเอียดกำรประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ตัง้แต่วนัท่ี 

24 กมุภำพนัธ ์2565 ถึง 8 มีนำคม 2565  
 
ทั้งนี ้บริษัทไดม้ีกำรแจ้งยกเลิกสถำนที่ประชุมและปรับเปล่ียนรูปแบบกำรประชุมให้เป็นกำรประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยไดแ้จ้งผ่ำนทำงเว็บไซตข์องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อวันที่ 7 
มีนำคม 2565 

 
จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรออกเสียงลงคะแนนและรำยละเอียด

แต่ละวำระ ดงัต่อไปนี ้
1. เนื่องจำกกำรประชุมในครัง้นีเ้ป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีกำรพิมพบ์ัตรลงคะแนนให้กับผูเ้ข้ำร่วม

ประชมุ 
2. ส ำหรบักำรลงคะแนนเสียงจะกระท ำโดยเปิดเผยผ่ำนโปรแกรม E-Voting ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไปที่แถบหนำ้ต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยในเวลำที่
ก ำหนด (1 นำที) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงคะแนนเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวำระที่ตอ้งกำรลงคะแนนเสียง และท ำเครื่องหมำยในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง 

2.2. เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถำมว่ำยืนยนักำรลงคะแนนเสียงหรือไม่ ใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นกำรยืนยันกำรลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ตอ้งกำรเปล่ียนกำรลงคะแนนเสียง สำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม หำก
วำระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะไม่สำมำรถลงคะแนนเสียงหรือเปล่ียนกำรลงคะแนน
เสียงได ้
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2.3. ส ำหรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนอุปกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมสลบัจำกโปรแกรม Zoom ไปยงั
โปรแกรม Chrome เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอให้
สลบักลบัมำยงัหนำ้ต่ำง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภำพและเสียงของกำรประชมุต่อ 

3. ส ำหรบักำรนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตำมกำรลงคะแนนเสียงผ่ำน E-Voting และคะแนนเสียงตำมที่ผู้
มอบฉันทะไดท้ ำกำรระบกุำรลงคะแนนเสียงมำแลว้ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มท ำกำรประมวลผล
คะแนนเสียงในแต่ละวำระ ระบบจะไม่สำมำรถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้ีก และหำกวำระนัน้ระบบท ำกำรประมวลผลนำน
กว่ำปกติ บรษิัทจะด ำเนินกำรประชมุต่อไปทนัทีเพื่อควำมรวดเรว็ โดยจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบเมื่อไดผ้ลคะแนนของ
วำระก่อนหนำ้ ส ำหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยนักำร
ลงคะแนนเสียงเขำ้ไปในระบบ จะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  

4. กำรแจง้ผลกำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะแจง้เมื่อกำรนบัคะแนนเสียงสิน้สดุลง โดยจะเป็นกำรนบัคะแนนเสียง
รวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำดว้ยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้
ล่วงหนำ้ผ่ำนทำงผูร้บัมอบฉนัทะ โดยแต่ละวำระจะใชจ้ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้รว่มประชมุล่ำสดุในวำระนัน้ ๆ  

5. กำรนับเสียงคะแนนเสียง ใหน้ับ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน  ประธำนจะท ำกำรออกเสียง
ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด 

6. กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะสอบถำมค ำถำมต่ำง ๆ สำมำรกระท ำไดด้ว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้ 
6.1. กรณีที่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมประสงคจ์ะถำมค ำถำมดว้ยวิธีกำรพิมพข์อ้ควำม ใหไ้ปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom 

เพื่อพิมพข์อ้ควำมและกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ควำมเขำ้มำยงัระบบ 
6.2. ในกำรถำมค ำถำมแต่ละครัง้ทั้งผ่ำนกำรพิมพข์้อควำม ขอควำมกรุณำใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมแจง้ ชื่อ-นำมสกุล 

พรอ้มระบวุ่ำมำดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถำมค ำถำมทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นกำรจดบนัทึกกำร
ประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

6.3. บรษิัทเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุส่งค ำถำมในแต่ละวำระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุสอบถำมเขำ้มำภำยใน
ระยะเวลำ 2 นำที ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรประชุมต่อ หำกผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีค ำถำมเพิ่มเติม สำมำรถพิมพ์
ค ำถำมเขำ้มำผ่ำนช่องทำง Chat ซึ่งเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรอ่ำนค ำถำมในภำยหลงั 

7. มติในกำรอนมุตัิแต่ละวำระเป็นดงัต่อไปนี ้ 
7.1. วำระที่  1 และ 3 จะต้องไดร้ับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐำนกำรค ำนวณ และ 
7.2. วำระที่ 2 และ 4 จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวำระที่ 2 และ 4 จะนบัรวมคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐำนในกำรนบัคะแนน 
 
จำกนั้น ผูด้  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงว่ำ ตำมขอ้บังคับบริษัทไดก้ ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็น

ประธำนในที่ประชมุ ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงกล่ำวเรียนเชิญ นำยทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็น
ประธำนในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมต่อไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือ
เชิญประชมุ 
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ประธำนได้กล่ำวเปิดกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 และชี ้แจงว่ำบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้ง
ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) อัน
เนื่องมำจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) จำกนัน้ประธำนไดม้อบหมำยให้
ผูด้  ำเนินกำรประชมุเป็นผูร้ำยงำนตำมระเบียบวำระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตำมล ำดบั ดงันี ้
 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
 ประธำนมอบหมำยใหผู้ด้  ำเนินกำรประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ 
 

 ผู้ด  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ วำระนีเ้ป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
เอกสำรที่ไดแ้นบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1) 

 
จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผูถื้อหุน้

ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ผูด้  ำเนินกำรประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดย

วำระนีต้อ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง)  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัที่ 30 

เมษำยน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่
นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

เห็นดว้ย 109,035,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 หมำยเหตุ ในวำระนี ้มีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้จำกองคป์ระชุม ณ เวลำเริ่มประชุมจ ำนวน 1 รำย นบัเป็น
จ ำนวนหุน้ได ้1 หุน้ 
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 
45,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั 
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
 ประธำนมอบหมำยใหผู้ด้  ำเนินกำรประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ 
 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ สืบเนื่องจำกบริษัทมีควำมประสงคจ์ะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
ละ 0.50 บำท บรษิัทจึงตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 22,500,000 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 150,000,000 
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บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท บรษิัทจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 
4. (ทนุจดทะเบียน) ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ข
เป็นดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน : 172,500,000 บำท (หน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสองลำ้นหำ้แสนบำท) 
 แบ่งออกเป็น : 345,000,000 หุน้ (สำมรอ้ยสี่สิบหำ้ลำ้นหุน้) 
 มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สำมญั : 345,000,000 หุน้ (สำมรอ้ยสี่สิบหำ้ลำ้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่มี- ” 
 
ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงที่

ส่งมำดว้ย 2) และสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม 
วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3) 

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบรษิัท จ ำนวน 22,500,000 บำทจำกทนุจดทะเบียนเดิมจำกทนุจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บำท เป็นทนุ
จดทะเบียน 172,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และ อนมุตัิ
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอใหท้ี่
ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้มี
อ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร หรือ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกับกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อเป็นไปตำมค ำสั่งของ
นำยทะเบียน เพื่อใหก้ำรจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 
จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชมุไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถำมและ

แสดงควำมคิดเห็น ดงันี ้
 
คุณกิตติพันธ์ ต่ออภิชำตตระกูล ตัวแทนอำสำสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมนักลงทุนไทย 

สอบถำมดงันี ้
1. บริษัทไดป้ระมำณรำยไดท้ี่คำดว่ำจะเกิดจำก Node Validator และ Cryptocurrency Mining อย่ำงละเท่ำไรในอีก 3 

ปีขำ้งหนำ้ 
2. บริษัทคำดว่ำธุรกิจดังกล่ำวจะมีคู่แข่งมำกนอ้ยเพียงใด มี Payback Period ก่ีปี และคำดว่ำจะช่วยเพิ่มอัตรำส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ของบรษิัทเพิ่มขึน้จำกเดิมเท่ำไร 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (ถำ้มี) ไดป้ระเมินควำมเส่ียง และมีควำมเห็นอย่ำงไรกับกำรที่

บรษิัทจะเขำ้ท ำธุรกิจดงักล่ำว 
 
 นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมทัง้สำมขอ้ดงันี ้
 

ในขณะนีบ้ริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำขัน้ตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรที่มีศกัยภำพส ำหรบักำร
ขยำยกำรลงทนุในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโทเคอรเ์รนซ ี(Cryptocurrency 
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Mining) รำยละเอียดตำมที่ ได้ระบุในสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ( Private 
Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (ส่ิงที่ส่งมำด้วย 3) ซึ่งจะน ำผลจำกกำรศึกษำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรต่อไป 

 
นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ไดช้ีแ้จงเสรมิใน

กำรตอบขอ้ซกัถำม ดงันี ้
 
ส ำหรบัโครงกำรที่บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช ้

คริปโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) นัน้ บริษัทจะพิจำรณำจำกศกัยภำพโครงกำรและอตัรำผลตอบแทนภำยใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 

 
โดยในส่วนของข้อซักถำมที่ 3 เรื่องกำรประเมินควำมเส่ียง บริษัทไดม้ีกำรเปิดเผยปัจจัยควำมเส่ียงที่อำจจะ

เกิดขึน้จำกกำรลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวไวใ้นสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 3) หวัขอ้ที่ 2. วตัถปุระสงคข์องกำรเพิ่มทนุ และแผนกำร
ใชเ้งินทนุในส่วนที่เพิ่ม โดยไดร้ะบปัุจจยัควำมเส่ียงที่ส  ำคญัเอำไว ้7 ปัจจยั ไดแ้ก่  

(1) ควำมเส่ียงที่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นตำมที่คำดกำรณ์ 
(2) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำครปิโทเคอรเ์รนซี 
(3)  ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพำผูผ้ลิตรำยใหญ่ 
(4) ควำมเส่ียงจำกกำรมีรฐับำลหรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งมำควบคมุดแูล 
(5) ควำมเส่ียงจำกวิกฤตพลงังำน 
(6) ควำมเส่ียงจำกกำรแลกเปล่ียนสกลุเงินดิจิทลัหรือครปิโทเคอรเ์รนซีผ่ำนตวักลำง 
(7) ควำมเส่ียงจำกประสิทธิภำพของเครื่องยืนยันธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำ

ธุรกรรมที่ใชค้รปิโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง 
   
  ทัง้นี ้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถศึกษำรำยละเอียดของปัจจยัควำมเส่ียงในกำรลงทุนเพิ่มเติมไดใ้นหนำ้ที่ 43 - 45 
ของสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 3) 
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิ
กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ ำนวน 22,500,000 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบยีน 
172,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และกำรแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวข้อง 
โดยวำระนีต้อ้งผ่ำนกำรอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 22,500,000 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนเดิม 150,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญจ ำนวน 45,000,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกับ
กำรเพิ่มทนุจดทะเบียน รวมถึงกำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวขอ้ง ตำมที่เสนอทกุประกำร 
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 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

เห็นดว้ย 109,035,501 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) จ านวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 
189,000,000 บาท 

 
 ประธำนมอบหมำยใหผู้ด้  ำเนินกำรประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ 
 

ผูด้  ำเนินกำรประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติพิจำรณำและอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่
ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นกัลงทนุ
สถำบนั) โดยรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่นกัลงทนุ จะอยู่ที่ 4.20 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ำรวม 189,000,000 บำท เพื่อ
ใชส้ ำหรบัวตัถปุระสงคก์ำรใชเ้งินดงันี ้

 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. ลงทุนในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำ
ธุรกรรมที่ ใช้คริปโทเคอร์เรนซี  (Cryptocurrency Mining) ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ (ธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน)์ 

160 ลำ้นบำท ภำยในมีนำคม 2566 

2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลำงในกำรบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจ
โดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลำ้นบำท ภำยในธันวำคม 2565 

 189 ล้านบาท  
 
 ผูล้งทุนดงักล่ำวไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกนัของบริษัทตำมนยัประกำศเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) และ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบัติกำรของ
บรษิัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

ทัง้นี ้กำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวเป็นกำรเสนอขำยหุน้ที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติก ำหนดรำคำ
เสนอขำยไวอ้ย่ำงชัดเจน ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 4.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมเท่ำกับ 189,000,000 บำท ซึ่งเป็นรำคำ
เสนอขำยที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ตำมหลักเกณฑป์ระกำศ ทจ. 72/2558 โดย 
“ราคาตลาด” ค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทในตลำดหลักทรัพยแ์ห่ งประเทศไทย 
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ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้ีมติใหเ้สนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหบ้รษิัทเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) คือ ระหว่ำง
วนัท่ี 29 ธันวำคม 2564 ถึง 20 มกรำคม 2565 ซึ่งเท่ำกบั 4.63 บำท (ขอ้มลูจำก www.set.or.th)  

 
นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติกำร

มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับกำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ ต่อเนื่องกับกำรออก กำรเสนอขำย กำรจดัสรรและกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ก ำหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย จดัสรรและจองหุน้
สำมญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครำวเดียวทัง้จ ำนวน หรือ หลำย
ครำว จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ้ กำรช ำระเงินค่ำหุน้ ตลอดจนก ำหนด
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์

(2) เขำ้เจรจำท ำควำมตกลงและลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ ำนำจในด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนขำ้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำร
จดัเตรียมกำรลงนำมในแบบค ำขออนญุำต หนงัสือบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรือเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรเพิ่มทุนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง กำรรบัรองเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
กำรติดต่อ กำรยื่น และ/หรือ กำรรับเอกสำร ต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตัวแทนของหน่วยงำนใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย (ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)) 

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับกำรเพิ่มทุนและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บรษิัท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหเ้สนอขำยหุน้สำมัญ
เพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 3 เดือนนบัจำกวนัที่ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนและ
จดัสรรหุน้ดงักล่ำว ทัง้นีเ้มื่อพน้ระยะเวลำ 3 เดือนแลว้แต่ภำยใน 12 เดือน ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดรำคำขำยเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่เสนอขำย ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 72/2558  
 

ทัง้นี ้บริษัทอำจตอ้งท ำกำรปรบัสิทธิของรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้
สำมัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ซึ่งจะตอ้งมีกำร
พิจำรณำอีกครัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท
ครัง้ที่ 1 (MVP-W1) โดยหำก ณ วนัที่จดัสรรหุน้ดงักล่ำวมีผลท ำใหบ้ริษัทตอ้งมีกำรปรบัสิทธิใหแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทดงักล่ำวขำ้งตน้ ทำงบริษัทจะเร่งด ำเนินกำรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุส ำหรบัรองรบักำรปรบัสิทธิดงักล่ำวต่อไป 

 
โดยรำยละเอียดของกำรออก เสนอขำย และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูล้งทุนตำมแบบรำยงำน

กำรเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2) และสำรสนเทศเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 3) 
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จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชมุไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถำมและ

แสดงควำมคิดเห็น ดงันี ้
 
คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผูถื้อหุน้ซึ่งเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ หลังกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของ

บรษิัทใหบ้คุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรของบรษิัทมีกำรเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่ำงไร 
และมี Silent Period หรือไม่ 

 
นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท ์กรรมกำรบริษัท/ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ไดต้อบขอ้

ซกัถำม ดงันี ้
 
หำกรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดในครัง้นี ้(4.20 บำทต่อหุน้) ต ่ำกว่ำรอ้ย

ละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมัญของบริษัท ก่อนที่ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนำ้ที่หำ้มไม่ใหผู้ล้งทุนดงักล่ำวน ำหุน้ที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยทั้งหมดออกขำยภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Silent Period) ตำมหลักเกณฑข์องตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รำยละเอียดตำมที่ไดม้ีกำรเปิดเผยในสำรสนเทศ
เก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (ส่ิงที่ส่ง
มำดว้ย 3) 

 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงันี ้
 
บริษัทไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำรของบริษัทแต่อย่ำงใด ผูล้งทุนไม่ไดม้ีกำรส่งคนเขำ้มำมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำร โดยบุคลำกรในฝ่ำยกลุ่มงำนบริหำรยังคงเหมือนเดิม เนื่องจำกบริษัทไดม้ีกำรศึกษำธุรกิจกำร
ตรวจสอบ (Node validator) และยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโทเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) มำระยะหน่ึงแลว้  

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนุมตัิ

กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทใหบุ้คคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 45,000,000 หุน้ ในรำคำเสนอ
ขำยหุน้ละ 4.20 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวม 189,000,000 บำท และกำรมอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำร
ก ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน ตำมที่เสนอ โดยวำระนีต้อ้งผ่ำนกำรอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ำกัด (Private 

Placement) จ ำนวน 45,000,000 หุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 4.20 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวม 189,000,000 บำท และกำร
มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ตำมรำยละเอียด
ที่เสนอทกุประกำร 

 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
 
 
 
 



 

บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 20 
 

 

เห็นดว้ย 109,035,501 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999       
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 
งดออกเสียง - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท 

 
 ประธำนมอบหมำยใหผู้ด้  ำเนินกำรประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดในวำระนีต้่อที่ประชมุ 
 
 ผูด้  ำเนินกำรประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่ำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจ
ที่บริษัทอำจจะขยำยในอนำคต บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะตอ้งเพิ่มวตัถุประสงคใ์หม่อีก 1 ขอ้ คือขอ้ 62 รวมเป็น
วตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 62 ขอ้ โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
 

“ขอ้ 62.  ประกอบธุรกิจเป็นศนูยซ์ือ้ขำยคริปโทเคอรเ์รนซี ศนูยซ์ือ้ขำยโทเคนดิจิทลั นำยหนำ้ซือ้ขำยโทเคนดิจิทลั 
ผู้คำ้ คริปโทเคอรเ์รนซี ผู้คำ้ซือ้ขำยโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษำและใหค้  ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือ
บคุคลทั่วไปเก่ียวกบัครปิโทเคอรเ์รนซ ีและโทเคนดิจิทลั ใหบ้รกิำรแลกเปล่ียนเงินสกลุดิจทิลัหรือขำยเงินสกลุเงนิ
ดิจิทลั ลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรขุด ซือ้ขำย แลกเปล่ียน สินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงกำร
ลงทุนหรือใหบ้ริกำรดำ้น  อื่น ๆ เก่ียวกับธุรกรรมคริปโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อไดร้บัอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งแลว้ กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ตอ้งไดร้บัอนุญำต) ใหบ้ริกำรเก็บขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ 
และยืนยนัขอ้มลูบนระบบโครงข่ำยกระจำยศนูยก์ลำงของกำรท ำรำยกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน 
และด ำเนินกำรคน้ควำ้ วิจัย พัฒนำ และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกิจกำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
เพิ่มพนูควำมรู ้ควำมช ำนำญควำมเชี่ยวชำญในดำ้นวิชำกำรและเทคโนโลยี” 

 
นอกจำกนีเ้พื่อให้สอดคลอ้งกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท จึงขอเสนอพิจำรณำแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ดงันี ้
 

หนังสือบริคณหส์นธิปัจจุบัน หนังสือบริคณหส์นธิแกไ้ขเพิม่เติมใหม่ 
ข้อ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ ำนวน 61 ข้อ 
รำยละเอียด ตำม บมจ.002 ที่แนบ 

ขอ้ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ ำนวน 62 ขอ้ 
รำยละเอียดตำม บมจ.002 ที่แนบ 

 
คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนมุตักิำรแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ตำมรำยละเอยีด

ดังกล่ำวข้ำงตน้ทุกประกำรและเห็นควรให้น ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ โดยเพิ่มวตัถุประสงคใ์หม่ คือขอ้ 62 รวมเป็นวตัถุประสงคท์ัง้สิน้ 62 ขอ้ และ
เห็นสมควรเสนอใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เป็นผูด้  ำเนินกำร
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มี
อ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติม ถอ้ยค ำ หรือด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน 

 
จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชุมไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีผูถื้อหุน้

ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นนี ้
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ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ของบรษิัท และ
กำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวขอ้ง โดยวำระนีต้อ้งผ่ำนกำรอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่ม

วตัถปุระสงคใ์หม่ คือขอ้ 62 รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 62 ขอ้ และกำรมอบอ ำนำจที่เก่ียวขอ้ง ตำมรำยละเอียดที่เสนอทุก
ประกำร  

  
 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  
เห็นดว้ย 109,035,501 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
     

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
ผูด้  ำเนินกำรประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่ำ ผูถื้อหุน้ท่ำนใดที่มีค  ำถำม หรือตอ้งกำรแสดงควำมคิดเห็นและค ำเสนอแนะ

แก่บรษิัท สำมำรถสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นไดใ้นระเบียบวำระนี ้ 
  
จำกนัน้ ผูด้  ำเนินกำรประชมุไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถำมและ

แสดงควำมคิดเห็น ดงันี ้
  
คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์ผูถื้อหุน้ซึ่งเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมดงันี  ้

1. แผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจในอนำคตและเป้ำหมำยในกำรเติบโตของบรษิัทประจ ำปี 2565 เป็นอย่ำงไร 
2. ในอนำคตเมื่อคริปโทเคอรเ์รนซีสกุลใหม่ ๆ เปล่ียนไปใชว้ิธีกำร Proof of Stake จะมีผลต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์

ของบรษิัทอย่ำงไร 
3. ในกำรท ำธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน ์บรษิัทวำงแผนว่ำจะขดุครปิโทเคอรเ์รนซีสกลุใด และเพรำะเหตใุด 
4. ในกำรรบัรูร้ำยไดแ้ละกำรจดัท ำงบก ำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน ์บริษัทจะมีวิธีกำรบันทึก

ทำงบญัชีอย่ำงไร 
5. แผนในกำรรว่มเปิดพืน้ที่ใหม่ Metaverse Global ของบริษัทใน 5 ประเทศนัน้มีประเทศอะไรบำ้ง และเหตใุดจึงเลือก

ประเทศดงักล่ำว 
  
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมขอ้ที่ 1 ดงันี ้
  
ในปี 2565 บริษัทจะสำมำรถจดังำน Mobile EXPO และงำน Mass Participation Event ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัท

ได ้โดยจะจดังำน Mobile EXPO ในวนัที่ 12 - 15 พฤษภำคม 2565 ณ ศนูยน์ิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ ประกอบ
กับที่บริษัทไดม้ีกำรเขำ้มำในวงกำรคริปโทเคอรเ์รนซีมำระยะหน่ึงแลว้ และเห็นว่ำผูท้ี่สนใจเขำ้รว่มงำนเป็นกลุ่มเดียวกนักบั
งำน Mobile EXPO ดงันัน้ ในมหกรรมเดียวกนันีจ้ะมีกำรจดังำน Crypto EXPO 2022 ควบคู่ไปดว้ย ซึ่งจะรวบรวมครปิโทเคอร์
เรนซีและสินทรพัยด์ิจิทลัประเภทต่ำง ๆ และจดัใหม้ีกำรน ำเสนอจำกเจำ้ของซึ่งไดใ้ชง้ำนจรงิ ว่ำครปิโทเคอรเ์รนซีและสินทรพัย์
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ดิจิทลัแต่ละประเภทนัน้สำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง หำกผูเ้ขำ้รว่มงำนสนใจซือ้ ก็สำมำรถซือ้คริปโทเคอรเ์รนซีหรือสินทรพัยด์ิจิทลั
นัน้ไดผ่้ำนผูอ้อกครปิโทเคอรเ์รนซีหรือสินทรพัยด์ิจิทลั (Issuer) โดยตรง ซึ่งในแต่ละ Zone ของงำนจะแบ่งเป็นดงัต่อไปนี ้
- Token Zone เพื่อใหผู้ส้นใจไดศ้กึษำขอ้มลูของคริปโทเคอรเ์รนซีหรือสินทรพัยด์ิจิทลัไดโ้ดยตรง

 จำก Issuer โดยขณะนีม้ีคริปโทเคอรเ์รนซีประมำณ 30-40 สกุลเขำ้ร่วมมหกรรม
 แลว้ 

- Exchange Zone เพื่อน ำเสนอคริปโทเคอรเ์รนซีของตัวกลำงกำรแลกเปล่ียน (Exchange) และ
 น ำเสนอประสบกำรณข์องผูใ้ชง้ำนจรงิ 

- Conference เวทีสมัมนำจำกผูท้ี่มีควำมรูใ้นวงกำรครปิโทเคอรเ์รนซีและสินทรพัยด์ิจิทลั 
- Metaverse & Game-Fi Zone น ำเสนอโปรเจ็ค Metaverse ซึ่งสำมำรถท ำกำรซือ้ขำย Digital Asset กนัในงำนได ้
- NFT & Creator Zone น ำเสนอสินคำ้ NFT ซึ่งสำมำรถท ำกำรซือ้ขำย Digital Asset กนัในงำนได ้
- Investment & Bitcoin Mining Zone น ำเสนอกองทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจดำ้นสินทรัพยด์ิจิทัล และผู้แนะน ำกำรลงทุน

 ดำ้นสินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงมีกำรขำยอปุกรณข์ดุเหมืองบิตคอยน ์
 

ในมหกรรมจะจัดควบคู่กันไปทั้งในส่วนของ Mobile EXPO และ Crypto EXPO และจะมีกำรท ำ cross-marketing 
ระหว่ำงสินคำ้โทรศพัทม์ือถือและสินทรพัยด์ิจิทลั โดยบรษิัทวำงแผนไวว้่ำจะจดังำนมหกรรมดงักล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2565
ตำมที่ไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ตอ้งติดตำมสถำนกำรณโ์รคระบำด COVID-19 ต่อไป 

 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมขอ้ที่ 2 และ 3 ดงันี ้
 
ในกำรท ำธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน ์บรษิัทวำงแผนว่ำจะขุดครปิโทเคอรเ์รนซีสกุล Bitcoin เป็นหลกั เนื่องจำก Bitcoin 

เป็นสกุลคริปโทเคอรเ์รนซีที่มีควำมน่ำเชื่อถือสงูสุดในปัจจุบนั โดยสงัเกตไดจ้ำกสงครำมระหว่ำงรสัเซียและยูเครนที่แสดงให้
เห็นว่ำ คนรสัเซียในประเทศไทยไดใ้ช ้Bitcoin ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ ทดแทนสกลุเงินทำงกำรเนื่องจำกปัญหำกำร
รบัโอนเงินจำกประเทศรสัเซีย 

 
นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท ์กรรมกำรบริษัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถำม

ขอ้ที่ 4 ดงันี ้
 
ในกำรบนัทึกบญัชีของบรษิัทนัน้ ครปิโทเคอรเ์รนซีที่ขดุมำไดจ้ำกธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยนจ์ะถูกบนัทึกเป็นสินทรพัย์

ของกิจกำร และในทุกไตรมำสที่มีกำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทจะมีกำรพิจำรณำมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้ับ (Net Realizable 
Value) หรือค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (Impairment) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมขอ้ที่ 5 ดงันี ้
 
บรษิัทไดท้ ำแผนกำรตลำดเฉพำะที่รบัมอบหมำยจำกบรษิัท A Plus Fintech ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งจะเป็นผูก้  ำหนด

ว่ำใหท้ ำกำรตลำดที่ประเทศใดบำ้ง ซึ่งปัจจบุนัไดด้  ำเนินกำรแลว้ในดไูบ และเท่ำที่ทรำบจะด ำเนินกำรในประเทศอินเดียใน
อนำคต และหลกั ๆ ก็คือประเทศไทย โดยหนำ้ที่ของบรษิัทในกำรท ำกำรตลำดในประเทศไทย บรษิัทไดม้ีกำรเปิดตวักบัทำง
สรรพสินคำ้เดอะมอลล ์และEmquartier และมีกำรเขำ้ร่วมมือกบัหลำยเจำ้ในกำรขำย รวมถึงกำรท ำ Land Management 
ในกำรขำย โดยในปัจจบุนัมีบรษิัทจดทะเบียนหลำยบรษิัทท่ีสนใจเขำ้ท ำ Metaverse ซึ่งบรษิัทก็จะท ำหนำ้ที่ดแูลเรื่องพวกนี ้
โดยบริษัท A Plus จะเป็นผูก้  ำหนดประเทศทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งประเทศและหัวเมืองอื่นที่อยู่ในแผนกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ 
นิวยอรก์ เซี่ยงไฮ ้สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น และโซล อย่ำงไรก็ตำมตอ้งรอกำรยืนยนัจำกทำงบรษิัท A Plus Fintech ต่อไป 
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คุณชัยรัตน ์โกวิทจินดำชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำปัจจุบันกำรขำยที่ดินเสมือนจริง 
(Virtual Lands) ของ Metaverse Dubai มีสถำนะเป็นอย่ำงไร 

 
นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์กรรมกำรบรษิัท/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ไดต้อบขอ้ซกัถำมดงันี  ้
 
บรษิัทมีควำมรบัผิดชอบใน Metaverse Dubai เพียงบำงส่วน ซึ่งหนำ้ที่หลกัของบรษิัทคือกำรท ำกำรตลำด โดยใน

ประเทศไทยนัน้ไดม้ีกำรประชำสมัพนัธ ์Metaverse Dubai ที่หำ้งสรรพสินคำ้ Emquartier และไดม้อบที่ดินเสมือนจรงิใหแ้ก่ 
Top Spender เป็นของรำงวลั ในส่วนของรำยละเอียดกำรซือ้ขำยที่ดินเสมือนจรงินัน้ จำกเท่ำที่บรษิัทไดท้รำบ ที่ดินเสมือน
จริงของ Metaverse Dubai ส่วนใหญ่ถือครองโดยทำงรฐับำลสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งผูเ้ขำ้ร่วมประชมุสำมำรถดปูรมิำณ
กำรซือ้ขำยที่ดินเสมือนจรงิของ Metavarese Dubai ไดท้ำงเว็บไซต ์https://metaversedubai.global/ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวำ่ได้
มีกำรซือ้ขำยที่ดินเสมือนจริงกันไปมำกกว่ำรอ้ยละ 90 ทัง้นี ้รำยละเอียดของโปรเจ็ค Metaverse และคริปโทเคอรเ์รนซีจะ
ไดอ้ธิบำยต่อไปในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565  
 

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  ำเนินกำรประชมุจึงเชิญประธำนกล่ำวปิดประชมุ  
 
ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่ำน และกล่ำวปิดประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

ของบรษิัท 
 
ปิดประชมุเวลำ 15.00 น. 

 
 
 
 
  ลงชื่อ     ประธำนท่ีประชมุ 
                                                                นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุูล 
                                                                ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
 
 
 
 
  ลงชื่อ     ผูบ้นัทึกกำรประชมุ 

 นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท ์
                                                                    เลขำนกุำรบรษิัท 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายทนง  ลีอ้ิสสระนุกูล 

   อาย ุ62 ปี    สัญชาติ   ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั   - ประธำนกรรมกำรบรษิัท  
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรอสิระ 

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังแรก     (ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชมุวิสำมญั           
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560) 

       จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    4 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564) 

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังล่าสุด        25 เมษำยน 2562 (ไดร้บักำรเลือกตัง้จำก         
ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทั (หลงัแปรสภำพ วนัที่ 9 มี.ค.
2561) 1 วำระ                                    

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  - ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  

  - กรรมกำรอิสระ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา             เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้รับกำรพิจำรณำเสนอทบทวนโดย

คณะกรรมกำรสรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำย เป็นผู้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำง
กวำ้งขวำงในสำขำต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถที่จะสรำ้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทได ้ 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท    เป็นผูร้่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนและหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564   - คณะกรรมกำรบรษิัท 10/10 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 - คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2565)  ไม่มี                                       

คุณวุฒิการศึกษา    ปรญิญำตรี บริหำรธุรกิจกำรคำ้  สำขำกำรตลำดอตุสำหกรรม                            
NANZAN  UNIVERSITY,JAPAN 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริม  ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2017 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)          วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน     2526 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบรษิัท  

บรษิัท ไทยแสตนเลยก์ำรไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
2529 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบรษิทั 

บรษิัท อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน) 
2560 – ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
  

 บริษัท เอม็ วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 25 

- กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    2529 – ปัจจบุนั   กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั  สิทธิผล 1919 จ ำกดั 
2536  – ปัจจบุนั   กรรมกำรบรษิัท บรษิัท โสภำกนกอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
2538 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรบรหิำร บรษิัท โททำล ออยล์

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2538 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท ไทย อิโนแอค คอมโพเนน้ท ์จ ำกดั 
2538 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท ไอ อำร ์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์ จ ำกดั 
2538 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท ซนัโกลด ์โฮลดิง้ จ ำกดั 
2539 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท คลินิกรถเครื่อง จ ำกดั 
2539 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบรษิัท บรษิัท ไดโด สิทธิผล จ ำกดั 
2539 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เซ่งง่วนเฮง จ ำกดั 
2541 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท เดอะ สตดูิโอ โปรดกัชั่น จ ำกดั 
2544 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
                            บรษิัท  สมำรท์  สปอรต์  โปรโมชั่น  จ ำกดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท วงัจฬุำ จ ำกดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท บศุยพรรณ จ ำกดั 
2550 – ปัจจบุนั ประธำนมลูนิธิกนก-โสภำ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท แปซิฟิค ออโตพ้ำรท์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
2558 – 2563 กรรมกำรบรษิัท บรษิัท สตดูิโอ 888 จ ำกดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท บรษิัท โซนิค ดีไซน ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2558 – ปัจจบุนั อนกุรรมกำรประชำสมัพนัธ ์ศนูยร์บับรจิำคอวยัวะสภำกำชำดไทย 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในบริษทัจดทะเบียน    - กรรมกำรบรษิัท  
             บรษิัท ไทยแสตนเลยก์ำรไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
    - กรรมกำรบรษิัท  

   บรษิัท อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น – ไม่มี – 
ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท    
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษทัย่อย                    – ไม่มี – 
คุณสมบัตติ้องห้ามของกรรมการบริษัท              – ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                              – ไม่มี – 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่่ีปรกึษำท่่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ   – ไม่เป็น – 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่่ีปรกึษำกฎหมำย) – ไม่เป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ – ไม่มี – 
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 บริษัท เอม็ วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 26 

ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

2.   ผศ.อรทัย วานิชดี   

 อาย ุ  66 ปี    สัญชาติ   ไทย            

ต าแหน่งปัจจุบัน   - กรรมกำรบรษิัท  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
- กรรมกำรอิสระ 

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังแรก       21 กมุภำพนัธ ์2560 (ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560) 

          จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     4 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564) 

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังล่าสุด          25 เมษำยน 2562 (ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทั (หลงัแปรสภำพ วนัที่ 9 มี.ค. 2561) 1 วำระ                                    

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง      - กรรมกำรบรษิัท  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
- กรรมกำรอิสระ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา             เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้รับกำรพิจำรณำเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมกำรสรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำย เป็นผู้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำง
กวำ้งขวำงในสำขำต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถที่จะสรำ้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทได ้ 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท    เป็นผูร้่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนและหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564           - คณะกรรมกำรบรษิัท 10/10 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                                                                  - คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
                                                                  - คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 4/4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 - คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2565)  ไม่มี  

คุณวุฒิการศึกษา   ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
   ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริม       ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2017 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  วนัท่ี 3 เมษำยน 2560 
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ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี  
- กิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีน   2560 – ปัจจบุนั   กรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

                                                                                               บรษิัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) 
- กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน   2561 – ปัจจบุนั   อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัศรีนครนิทรวิโรฒประสำนมิตร 

                                                   2558 – ปัจจบุนั   หุน้ส่วน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คิดสไมลบำยฮอปเปอร ์
                                                   2550 – 2561       อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
                                                   2548 – ปัจจบุนั    อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัรงัสิต 
                                                   2538 – ปัจจบุนั    ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑติ 
 

 
การด ารงต าแหน่งอืน่ในบริษทัจดทะเบียน                 – ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น    – ไม่มี – 
ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษทัย่อย               – ไม่มี – 

คุณสมบัตติ้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   – ไม่มี – 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่่ีปรกึษำท่่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ   – ไม่เป็น – 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่่ีปรกึษำกฎหมำย) – ไม่เป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ – ไม่มี – 
  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
  

 บริษัท เอม็ วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 28 

ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

3.   ดร.ณัฐกฤษฏ ์ ทวิไผ่งาม   

       อายุ 51 ปี    สัญชาติ   ไทย            

ต าแหน่งปัจจุบัน   - กรรมกำรบรษิัท  
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรอิสระ 

      วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังแรก      21 กมุภำพนัธ ์2560 (ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560) 

        จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564)  

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังล่าสุด   25 เมษำยน 2562 (ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษทั (หลงัแปรสภำพ วนัที่ 9 มี.ค.
2561) 1 วำระ                                    

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง         - กรรมกำรบรษิัท  
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรอิสระ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา             เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้รับกำรพิจำรณำเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมกำรสรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำย เป็นผู้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำง
กวำ้งขวำงในสำขำต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท และสอดคลอ้ง
กบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำนของบรษิัท สำมำรถที่จะสรำ้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทได ้ 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท    เป็นผูร้่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำนและหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564   - คณะกรรมกำรบรษิัท 9/10 ครัง้ (คิดเป็น 90%) 
  - คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3/4 ครัง้ (คิดเป็น 75%) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2565)  1,000 หุน้ (0.00%)  

คุณวุฒิการศึกษา    ปรญิญำเอก Doctor of Juridical Science, University of Wisconsin-Madison, United States 
ปรญิญำโท   Master of Legal Institution (M.L.I), Master of Law (L.L.M.), University of 

Wisconsin-Madison,  United  States 
    ปรญิญำตรี  นิติศำสตรบณัฑติ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริม       ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 137/2017 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  วนัท่ี 22 พฤษภำคม 2560 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน     2560 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ 

  บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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- กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน    2532 – ปัจจบุนั   กรรมกำรผูจ้ดักำร  บรษิัท  ทรปิเปิล  เอ็น  จ ำกดั 
          2534 – ปัจจบุนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ณฐัหทยั จ ำกดั 

  2545 – ปัจจบุนั    รองประธำนกรรมกำรบรหิำร โรงเรียนทิวไผ่งำม 
 2546 – ปัจจบุนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท แมดดิสนั โกลเบิล เทรดดิง้ จ ำกดั 
 2549 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิัท แอดวำนซ ์เอด็ดเูคชั่นแนล ซิสเทม็ จ ำกดั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ยอชท ์ไลฟ์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในบริษทัจดทะเบียน                – ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น    – ไม่มี – 
ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษทัย่อย               – ไม่มี – 

คุณสมบัตติ้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา   – ไม่มี – 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่่ีปรกึษำท่่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ   – ไม่เป็น – 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่่ีปรกึษำกฎหมำย) – ไม่เป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ – ไม่มี – 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 172,500,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกำหนดวัตถุประสงค์ หุ้นสามัญ 2,109,930 0.50 1,054,965 
        ในการใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอำนาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - -. 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ราคาและอัตราการใชส้ิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 1  

2,109,930 อัตราใช้สิทธิ (เดิม): 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาใช้สิทธิ (เดิม): 
1.20 บาทต่อหุ้น 
 

ราคาใช้สิทธิ (ใหม่): 
1.1528 บาทต่อหุ้น 
 

 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมูลคา่ 
(รายละเอียดตาม

หมายเหตุ) 

โปรดดู
หมายเหตุ 
1 และ 2 
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จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(“ใบสำคัญแสดงสทิธิฯ 
(MVP-W1)”) 

อัตราใช้สิทธิ (ใหม่): 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 
1.0409 หุ้น 

หมายเหตุ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 173,554,965 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัท  เอ็ม วิชั ่น จำกัด (มหาชน) ครั ้งที ่ 1 
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ซึ่งมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดังกล่าว  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท 
หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2. บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตาม
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  (ใหม่) และอัตราการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผล
บังคับใช้ 

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) 
บรษิัทจะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 
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3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

(E-AGM) เท่านั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) เนื่องจากบริษัทเสนอขายหุ้น
สามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันการด้วยจำนวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่)  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่มีการปรับสิทธิ

เพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญมีเพียงพอต่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่จะถึงกำหนดใช้สิทธิใน
อนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหัก
ภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ตามกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั้นไมม่ี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยาย
ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
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7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถอืหุ้น

ของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรียบร้อยแล้ว  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 
8.1  ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ใน
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ครบทั้งจานวน จึงเป็นไปตามที่บริษัท
ได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขออนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี หากคำนวณเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขออนุมัติในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วน
การถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้ 

Control Dilution  =    จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้  
    (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้) 
   =              2,109,930 
    (293,411,700 + 2,109,930) 
   =  ร้อยละ 0.71 

8.2  ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) จึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขอ
อนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท
ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มี ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์
ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 
1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 
1  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตกิารการเพิ่มทุนจดทะเบยีน  14 มีนาคม 2565 

2 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 มีนาคม 2565 

3  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

31 มีนาคม 2565 

4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 29 เมษายน 2565 
5  จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์  ภายใน 14 วัน หลังจากวันที ่

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
มีมติอนุมัติ 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
                    
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 

                                             

 
                                                  
 
 
                (นายทนง ลี้อิสสระนุกูล) 
                                                                                ประธาน กรรมการบริษัท 
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                                                                                     (นายโอภาส เฉิดพันธุ์) 
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

                                    
                              
 
                   
                
           
         (นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  นายธราธร ยวงบัณฑิต) 
                                       กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(ทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที ่5  

คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 18. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยหำ้ (5) คน โดย
กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบรษิัท
จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 กรรมกำรของบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 19.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็

ได ้กรณีเลือกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

 

ขอ้ 20. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสำม (1/3)  

กรรมกำรซึ่งพน้ต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  
 

ขอ้ 23. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่ง
หน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอ้ 25. กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงมติอนุมตัิ 
โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว 
ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้นอกจำกนี ้กรรมกำรบรษิัทมี
สิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบรษิัท 

ขอ้ควำมในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้มำจำกพนกังำน หรือลกูจำ้งของบรษิัท
ในอนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัท 
 
 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

 กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่ำกำรประชมุวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้ทั้งหมด          
จะเขำ้ชื่อกันท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตุผลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ี
กำรประชมุผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเขำ้ชื่อกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุน้ที่คณะกรรมกำรเรียกประชุมโดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีครัง้ใดจ ำนวนผูถื้อหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่
เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 

ขอ้ 37. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ให้
คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ี
ประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนั (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้หล้งโฆษณำค ำ
บอกกล่ำวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั  
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ทัง้นี ้หำกกำรประชมุในครำวนัน้เป็นกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสำมำรถจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุและ
เอกสำรประกอบกำรประชมุโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ทั้งนี ้สถำนที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียงหรือ
กรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรหรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
คณะกรรมกำรจะก ำหนดใหจ้ดักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

 

ขอ้ 38. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมดว้ยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชมุไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้
ถือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดร้วมกันไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะ
ครบองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้
ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอให้กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุน้รอ้งขอใหน้ัด
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ขอ้ 39. ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่
ประชมุดงักล่ำว 
 

ขอ้ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน
เสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิทัทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้กบ่คุคลอื่น 

  (ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหำชนอื่นมำเป็นของบรษิัท 
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(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่
ส  ำคัญ กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นใดเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

  (ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

  (จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

  (ฉ) กำรเลิกบรษิัท 

  (ช) กำรออกหุน้กูข้องบรษิัท 

  (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

 

ขอ้ 41. กิจกำรท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

 (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 (2) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบบญัชีที่ผ่ำนมำ 

 (3) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

 (4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร 

 (5) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 

 (6) กิจกำรอื่น ๆ 

 
 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ้ 42. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวำคมของทกุปี 
 

ขอ้ 44, คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติและคณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก ำไรขำดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรตอ้งจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี  

(1) ส ำเนำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชี และ  
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(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร พรอ้มเอกสำรประกอบต่ำง ๆ เพื่อประกอบรำยงำน 
 

ขอ้ 46. หำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ หำ้มมิใหจ้่ำยเงนิ
ปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กัน เวน้แต่จะไดม้ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นส ำหรบัหุน้บุริมสิทธิ โดย
กำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำ ไรสมควร
พอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ ใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป  

กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 47, บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกั
ดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 
 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนำ้ที่เขำ้รว่มประชมุในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบดลุ บญัชีก ำไรขำดทนุ 
และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพื่อชีแ้จงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรำยงำนและเอกสำร
ทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรรมกำรอิสระของบริษัทจะตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์  
รวมถึงประกำศ ขอ้บังคับและ/หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระตอ้งมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีจ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 3 คน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ และ
เมื่อครบวำระแลว้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่ก็ใหก้รรมกำร
อิสระเดิมปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรอิสระคนใหม่แทน
กรรมกำรอิสระคนเดิมที่หมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท  โดยบรษิัทไดก้ ำหนดนิยำม 
“กรรมกำรอิสระ” เท่ำกบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือของ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำ
ขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ /1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย/์ก่อนกำรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

/1 ควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่น
ท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทั้งนี ้กำร
ค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
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คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ 
เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย/์ก่อนกำรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำร
ทำงวิชำชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ป รึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำหรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

กรรมกำรอิสระตำมคณุสมบตัิขำ้งตน้ อำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม โดยมีกำร
ตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

      นายคงพันธุ ์ปราโมชฯ 

        อาย ุ50 ปี    สัญชาติ   ไทย            

        ต าแหน่งปัจจุบัน     -  กรรมกำรอิสระ 
              -  กรรมกำรตรวจสอบ  

      วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังแรก    21 กมุภำพนัธ ์2560 (ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชมุ  
วิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560) 

      วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังล่าสุด   30 เมษำยน 2564 (ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกที่ประชมุ
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564) 

      จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   4 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2564) 

      จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพ วันที่ 9 มี.ค.2561)     
2 วำระ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2565)  300,000 หุน้ (0.12%) 
คุณวุฒิการศึกษา                                - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต  สถำบนับณัฑิตบรหิำรธุรกจิศศินทรแ์หง่  

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
   -  ปรญิญำตรี BSC Industrial Design Brunel University, Londonประกำศนยีบตัร

หลกัสตูร Director Accreditation 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคม                 ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 137/2017  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี                                       
- กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน       2560 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั 

                                                                     (มหำชน) 
- กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      2551 –  ปัจจบุนั   ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำร Bangkok Business Challenge 

  ศนูย ์Sasin Sustainability and Entrepreneurship  
  Center สถำบนับณัฑติ  บรหิำรธุรกิจศศินทรแ์หง่
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั                                   

2551 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บรษิัท ไบค ์โซน จ ำกดั 
2559 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บรษิัท บอรน์ฟรีทไูตร จ ำกดั 
2560 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บรษิัท บำงกอก เก็ท ฟิต จ ำกดั 

                                                         

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท   – ไม่มี – 

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท                       – ไม่มี – 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่่ีปรกึษำท่่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ   – ไม่เป็น – 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่่ีปรกึษำกฎหมำย) – ไม่เป็น – 
3. มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ        – ไม่มี – 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี้ ้                       

ไม่มีควำมสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่นๆ ในทกุวำระท่ีเสนอในกำรประชมุ  

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษทัยอ่ย          – ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                – ไม่มี – 
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แบบแจ้งเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

แบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้อธิบำยถึงวิธีกำรท่ีบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่ีท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 ตำมแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้"ขอ้มลูส่วนบคุคล" หมำยถึง ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตวับคุคลหรือที่
ท  ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้

1. ข้อมูลสว่นบุคคลทีบ่ริษทัเกบ็รวบรวม  

บรษิัทจะเก็บรวบรวมหรือรบัขอ้มลูประเภทดงัต่อไปนีโ้ดยตรงจำกท่ำนซึ่งอำจมีขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนดงัต่อไปนี:้  
-  ขอ้มลูส่วนบคุคทั่วไป ไดแ้ก่ ชื่อ-นำมสกลุ วนัเดือนปีเกดิ เลขประจ ำตวัประชำชน ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูถื้อหุน้ 

จ ำนวนหุน้  
-  ขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ไดแ้ก่ เพศ สญัชำติ ภำพถ่ำยหรือภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบนัทึกวีดีโอภำยในงำน 

หมำยเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูสขุภำพ ประวตัิกำรเดินทำงที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูสขุภำพ (เฉพำะกรณีมีควำมจ ำเป็น
ส ำหรบักำรคดักรองโรคของบคุคลที่มำเขำ้รว่มกำรประชมุ) 

2. วัตถุประสงคท์ีบ่ริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบคุคลของท่าน  

บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
2.1. ฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย  

-   เพื่อเรียก จดัใหม้ี และด ำเนินกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงกำรยืนยนัตวัตนของท่ำน กำร
ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
และตำมกฎหมำย รวมถึงกำรอื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของหน่วยงำน
ภำครฐั ที่มีอ  ำนำจโดยเป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย ์และกฎหมำยอื่นใด 

2.2. ฐำนประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมำย  
-  เพื่อใชใ้นกำรจัดท ำ บนัทึกรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท และเป็นหลกัฐำนในกำรเขำ้ร่วม

ประชุมของท่ำน รวมถึงเพื่อกำรใด ๆ ตำมจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท และ
บคุคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  

-  เพื่อใชส้ ำหรบัคัดกรองผูม้ีควำมเส่ียงติดโรคไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์
เก่ียวกับประโยชนด์ำ้นกำรสำธำรณสขุเพื่อกำรป้องกันโรคติดต่ออนัตรำย และเป็นไปตำมมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบตัิในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

-  บริษัทอำจมีกำรบนัทึกภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อใชใ้นกำรรำยงำน
และกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทำงส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ือส่ิงพิมพ์ ภำพถ่ำยและ
ภำพเคล่ือนไหวของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ อำจปรำกฏภำพของท่ำนที่เขำ้ร่วมประชุมแต่ไม่มีกำรระบุ
รำยละเอียดตวับคุคลที่เขำ้มำรว่มงำน 

  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
 

                              บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 45  

3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบคุคล  

3.1  บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนเอกสำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชมุ หนงัสือมอบฉันทะ 
(หำกมี) แบบสอบถำมเก่ียวกับสุขภำพ (หำกมี) ส ำเนำบัตรหรือส ำเนำเอกสำรยืนยันตัวบุคคลที่ท่ำนยื่น
ประกอบกำรลงทะเบียนกำรเขำ้รว่มประชมุ และจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

หมำยเหตุ: เอกสำรยืนยนัตวับุคคลที่ท่ำนส่งใหแ้ก่บริษัท เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือ
เอกสำรรำชกำรอื่น ๆ อำจปรำกฎขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ ซึ่งเป็น
ขอ้มูลที่ไม่จ ำเป็นต่อกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ท่ำนสำมำรถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรใหแ้ก่
บริษัทได ้กรณีท่ำนไม่ไดป้กปิดขอ้ควำมอ่อนไหวดังกล่ำว บริษัทสงวนสิทธิในกำรปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวบน
เอกสำรที่ไดร้บัโดยไม่ถือเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่ำน  

3.2 ในวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ บรษิัทอำจจดัใหม้ีกำรบนัทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวบรรยำกำศภำยในบรเิวณ
กำรประชุมและผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ซึ่งอำจมีท่ำนปรำกฎอยู่ในภำพนิ่ง และ/หรือ ภำพเคล่ือนไหวที่บนัทึก หำก
ท่ำนไม่ประสงคใ์หบ้ริษัทเผยแพร่ภำพในส่วนดงักล่ำวของท่ำน ท่ำนสำมำรถแจง้มำยงับริษัท เพื่อขอใหร้ะงบั
กำรเผยแพรภ่ำพในส่วนของท่ำนได ้

4. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล 

 ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนเอกสำรฉบบันี ้บรษิัทอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคล
ดงัต่อไปนี ้

- หน่วยงำนรฐับำล หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล (เช่น กระทรวงพำณิชย ์ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือ
บุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่ำจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิของบริษัท
สิทธิของบุคคลภำยนอก หรือควำมปลอดภยัของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตำมที่จ ำเป็นแก่กำรโอนหรือรบัโอน
สิทธิ และ/หรือ หนำ้ที่ของบรษิัท 

- ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
- ผูใ้หบ้รกิำร หรือที่ปรกึษำ 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อใชใ้นกำรเผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุและประชำสมัพนัธก์ำรประชมุ 

5. สิทธิในขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน  

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึง และ/หรือ
ขอรบัส ำเนำ โอนยำ้ย แกไ้ข ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูกลำยเป็นขอ้มลูที่ไม่ระบุตวัตนในขอ้มลูส่วนบุคคลบำงประเภท
ของท่ำนที่บริษัท มี ระงบัและ/หรือคดัคำ้นกิจกรรมบำงประเภทที่บริษัท มีและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน หำกบริษัทได้
ด ำเนินกำรใดโดยควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนอำจเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนได ้แต่บรษิัทอำจไม่สำมำรถใหบ้รกิำรแก่
ท่ำนไดอ้ย่ำงเต็มที่ ท่ำนอำจมีสิทธิรอ้งขอใหบ้ริษัทเปิดเผยว่ำบริษัทไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ไดร้บัควำม
ยินยอมจำกท่ำนไดอ้ย่ำงไร และยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีมีอำนำจตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช ้
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6. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน  

บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงคท์ี่บริษัทไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะ
เวลำนำนขึน้หำกบรษิัทจ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบัเก่ียวขอ้ง 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบคุคลฉบับนี ้

บรษิัทอำจแกไ้ขปรบัปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว และเมื่อมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเชน่
ว่ำนั้น บริษัทจะประกำศใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำง เว็บไซตข์องบริษัทและ/หรือหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 
และ/หรือช่องทำงแจง้ข่ำวของตลำดหลักทรพัย ์ทั้งนี ้หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำนเพิ่มเติมดว้ย 

8. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่งครอบคลมุถึงมำตรกำร
ป้องกันดำ้นกำรบริหำรจดักำร มำตรกำรป้องกันดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ ในเรื่องกำรเขำ้ถึงหรือ
ควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อรกัษำไวซ้ึ่งควำมลับ ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพควำมพรอ้มใชง้ำนของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำก
อ ำนำจหรือโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนด 

9. การติดต่อบริษัท 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน  กำร
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใดๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทไดต้ำม
ช่องทำงดงัต่อไปนี ้

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

                   11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
                   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
  e-mail: ir@mvisioncorp.com  
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ข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ 
คาํชีแ้จงการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง  

 
• ข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ  

รำยกำรเอกสำรท่ีตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทเพื่อยืนยนัตวัตนและวิธีกำรเขำ้รว่มประชมุในรูปแบบผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) มดีงันี ้

กรณีที ่1 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 

กรณีที่ 1.1  ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง กรอกขอ้มลูและลงนำมใน “ใบตอบรบัเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส ์บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน)” (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9) พรอ้มแนบเอกสำรประกอบ 
ต่ำง ๆ ซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ ดงันี ้

 กรณีที ่1.1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา: 
-  ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่รำชกำรออกใหท้ี่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตวั 

ประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัรำชกำร หรือใบอนญุำตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง 

กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐำนประกอบดว้ย  
 กรณีที ่1.1.2 ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล: 

(ก) กรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) ประสงคเ์ขำ้
รว่มประชมุ ดว้ยตนเองผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 
(ก.1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกให้ไม่

เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  โดย 

ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ที่มีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล 

(ก.2) ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) 
ที่รำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ)  

(ข) กรณีที่มีกำรมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้ำร่วมประชุมแทนผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 
(ข.1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้

กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือชื่อของผู้มีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ ในกรณีที่ผูล้ง
นำมในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมตำม
หนังสือรบัรองนิติบุคคล ผูเ้ขำ้ประชุมจะตอ้งแสดงหลักฐำนหนังสือ
มอบอ ำนำจทุกทอดตลอดสำยที่ระบุใหบุ้คคลที่มำประชุมมีสิทธิเขำ้
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 
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(ข.2) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่
เกิน 3 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทน
นิติบุคคล (กรรมกำร) ที่มีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลและหนังสือ
มอบอ ำนำจ (ถำ้มี) ทั้งนีต้อ้งมีขอ้ควำมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบุคคลที่ลง
ลำยมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ข.3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) 
ที่รำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

(ข.4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี
บคุคลธรรมดำตำมที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ 

กรณีที ่1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. กรอกขอ้มลูและลงนำมใน “ใบตอบรบัเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน)” (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีผูถื้อหุน้มีกำรมอบฉันทะ) ซึ่งลงลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้ พรอ้มขอใหท้่ำนส่งเอกสำรฉบบัจรงิมำยงับรษิัททำงไปรษณีย ์ดงันี ้

   เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  
11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรณีที ่1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค.(กรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ) สำมำรถเลือกแบบ E- Proxy ตำม
ระเบียบและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด หรือสำมำรถเลือกแบบปกติ โดย
กรอกขอ้มูลและลงนำมใน ““ใบตอบรบัเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น 
จ ำกดั (มหำชน)” (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9) พรอ้มแนบ 
1) ส ำเนำหนังสือรบัรองและบัตรประชำชนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ พรอ้มลงนำมรบัรองโดย

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของนิติบคุคลนัน้ 
2) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลำยมือชื่อ

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) หรือ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 

3) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็น
ผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) 
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5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

6)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ควำมถกูตอ้ง ครบถว้น ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอำกรแสตมป์  
พรอ้มขอใหท้่ำนส่งเอกสำรฉบบัจรงิมำยงับรษิัททำงไปรษณีย ์ดงันี ้

   เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  
11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุน้
จะตอ้งแสดงเอกสำรค ำแปลฉบบัภำษำองักฤษ ซึ่งลงนำมรบัรองค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศใหแ้นบส ำ เนำหนังสือรบัรองกำรเป็นนิติ
บคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยรำชกำรท่ีมีอ  ำนำจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หนงัสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคล
ดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรบัรองจำกโนตำรีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ  ำนำจไม่เกิน 3 
เดือน โดยจะตอ้งมีรำยละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือ
ขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

ทั้งนี ้ขอให้ท่ำนระบุ E-mail และหมำยเลขโทรศัพทม์ือถือของท่ำนให้ชัดเจนใน “ใบตอบรับเข้ำร่วม
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน)” (ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9) ส ำหรับใช้ในกำร
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม โดยส่งผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้ภำยในวันที่ 27 เมษายน 2565 (บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิกำรรบัเอกสำรที่มำถึงเกินกว่ำวนัเวลำที่บรษิัทก ำหนด)  

(1) E-Mail : ir@mvisioncorp.com หรือ 

(2) ไปรษณีย ์:  เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  
11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรณีที ่2  ผู้ถือหุ้นไม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในรูปแบบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ของบริษัทไดด้ว้ย

ตนเอง บริษัทขอแนะน ำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(รำยละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. – ค. ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 10) โดยส่งเอกสำรมำยงั เลขำนุ
บริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่ น จ ำกัด (มหำชน) 11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 10240 ภำยในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
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กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กรรมกำรอิสระจะท ำกำรลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำน

ไดร้ะบุมำในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกคะแนนเสียงเป็นบำงส่วน

ได ้(เวน้แต่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

หมายเหตุ : วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ ำนวนสำม (3) แบบตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนด
ไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่องก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
3. แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ใน  

               ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงันี ้
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไป สำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนัน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อตำมสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้  ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ของบรษิัทตำมที่บรษิัทไดเ้สนอชื่อไว ้คือ นายคงพันธ ์ปราโมชฯ (กรรมการอิสระ)  
3. โปรดติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำทในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทั้งขีดฆ่ำและลงวันที่ที่ท  ำหนังสือมอบฉันทะ

ดงักล่ำว 
 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรประชมุสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องกำรส่งเอกสำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ติดต่อเลขำนุกำร

บรษิัทเพื่อสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตำมช่องทำงกำรติดต่อบรษิัท ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่ำง

ถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ตำมเบอรโ์ทรศัพทท์ี่ระบุไวใ้น E-Mail ที่

จดัส่งคู่มือกำรใชง้ำนระบบไปใหท้่ำน 

 

• การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้รว่มประชุมและบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตำมรำยชื่อผูถื้อ
หุน้ตำมขอ้มลูปิดสมุดทะเบียนรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริกำรจดัประชุม
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link ส ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมและคู่มือกำรเขำ้ใชง้ำนไปยงั E-Mail ที่ท่ำนไดส่้งมำ
แจง้บรษิัท ก่อนวนัประชมุ 1 วนั โปรดศกึษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบกำรประชมุ E-AGM โดยละเอียด  
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กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่ำวภำยในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที ที่ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
ที่หมำยเลขโทรศพัท ์02-735-1201,02,04 

2. กำรเขำ้รว่มประชมุและกำรลงคะแนนผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) สำมำรถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุค๊ 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่ำน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตควำมเรว็ 4G 
หรืออินเตอรเ์น็ตบำ้นพืน้ฐำน  
หมำยเหตุ : กรณีเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนทำงแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขำ้รว่มประชมุ ซึ่งสำมำรถ download ไดด้งันี ้
 

 ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us
.zoom.videomeetings 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 60 นำที ก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง
เวลำประชมุเท่ำนัน้  

4. กำรเขำ้สู่ระบบผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชำชนของผูถื้อหุน้ 

5. กำรลงคะแนนผ่ำนระบบ E-Voting ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนแต่ละวำระ โดยกำรลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำนัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวำระใด ๆ ระบบจะถือว่ำท่ำนลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีกำรนบัคะแนนโดยกำรเทคะแนนเสียงไปทำงเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีเหตุขัดขอ้งหรือติดปัญหำในกำรใชง้ำนระบบ  E-AGM ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัท โอเจ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือกำรใชง้ำนระบบไปใหท้่ำน 

 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาทีบ่ริษัท*** 

 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

                              บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 52  

• การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

กรณีท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมต่ำง ๆ สำมำรถกระท ำได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้
(1) ส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ภำยในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ผ่ำนช่องทำงดงัต่อไปนี ้

E-Mail : ir@mvisioncorp.com หรือ 

ไปรษณีย ์:  เลขำนกุำรบรษิัท  
    บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

(2) ส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมระหว่ำงกำรประชุม ส ำหรบัผูท้ี่เขำ้ร่วมประชุม โดยผูเ้ขำ้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและ
นำมสกุล พรอ้มแจง้ว่ำเป็นผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีกำรส่งค ำแนะน ำหรือ
ค ำถำมทุกครัง้ บริษัทเปิดช่องทำงในกำรส่งค ำแนะน ำและค ำถำมระหว่ำงประชุมผ่ำนช่องทำงกำรสนทนำระบบ
พิมพข์อ้ควำม (Chat)  

 

• หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2565 ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–AGM) 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

โดยไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian))  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น กำร

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

2.2 หำกผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร  
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วาระเลือกตั้งกรรมการ  

ส ำหรบัวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 19 ก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนน
เสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ และมีวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้

บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
2. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้
1. เนื่องจำกกำรประชมุในครัง้นีเ้ป็นกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีกำรพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้ับผูเ้ขำ้ร่วม

ประชมุ 
2. ส ำหรบักำรลงคะแนนเสียงจะกระท ำโดยเปิดเผยผ่ำนโปรแกรม E-Voting ตำมขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไปที่แถบหนำ้ต่ำง E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยใน
เวลำที่ก ำหนด (1 นำที) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งลงคะแนนเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง และท ำเครื่องหมำยในช่อง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง 

2.2. เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถำมว่ำยืนยนักำรลงคะแนนเสียงหรือไม่ ใหผู้้
ถือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นกำรยืนยนักำรลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะตอ้งกำรเปล่ียนกำรลงคะแนนเสียง สำมำรถท ำได้ดว้ยกำรกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครัง้ อย่ำงไร
ก็ตำม หำกวำระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สำมำรถลงคะแนนเสียงหรือ
เปล่ียนกำรลงคะแนนเสียงได ้

2.3. ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุผ่ำนอปุกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุสลบัจำกโปรแกรม Zoom ไป
ยังโปรแกรม Chrome เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ย
แลว้ ขอให้สลับกลับมำยังหน้ำต่ำง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภำพและเสียงของกำร
ประชมุต่อ 

มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

•    กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

•    กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมำย หรือขอ้บังคับบริษัทก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตำมที่
กฎหมำย หรือขอ้บงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุรบัทรำบก่อนกำรลงคะแนน
ในแต่ละวำระ 
1. หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงชีข้ำด  
2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในมตินัน้ เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อ

เลือกตัง้กรรมกำร และประธำนท่ีประชมุอำจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วครำวก็ได ้ 
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

1. ส ำหรบักำรนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตำมกำรลงคะแนนเสียงผ่ำน E-Voting และคะแนนเสียง
ตำมที่ผูม้อบฉนัทะไดท้ ำกำรระบกุำรลงคะแนนเสียงมำแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มท ำกำร
ประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ระบบจะไม่สำมำรถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้ีก และหำกวำระนัน้ระบบท ำกำร
ประมวลผลนำนกว่ำปกติ บรษิัทจะด ำเนินกำรประชมุต่อไปทนัทีเพื่อควำมรวดเรว็ โดยจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบ
เมื่อไดผ้ลคะแนนของวำระก่อนหนำ้ ส ำหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนน
เสียงหรือไม่กดยืนยนักำรลงคะแนนเสียงเขำ้ไปในระบบ จะถือว่ำมีเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  

2. กำรแจง้ผลกำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะแจง้เมื่อกำรนบัคะแนนเสียงสิน้สดุลง โดยจะเป็นกำรนบัคะแนน
เสียงรวมจำกผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และผูม้อบฉนัทะที่ระบคุะแนน
ไวล่้วงหนำ้ผ่ำนทำงผูร้บัมอบฉนัทะ โดยแต่ละวำระจะใชจ้ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้รว่มประชมุล่ำสดุในวำระนัน้ ๆ  

3. กำรนบัเสียงคะแนนเสียง ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั  ประธำนจะท ำกำรออกเสียง
ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นกำรชีข้ำด 
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                                                                                                         วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 
I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited 

โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 
Holding the total amount of                                                                               shares  

                                                                    ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of M Vision Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
                         I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022. 
 f 
                                                 เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                            มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
           (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                  Please send the Link to join the meeting by below email. 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามส่ิงทีส่งมาดว้ย 8 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 

           Please submit the required document per an Enclosure 8 by April 27, 2022. 

 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัจะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
      Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 

 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
Enclosure 9 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

  
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขำ้พเจำ้        สญัชำติ                     
 I/We                                                        Nationality  
 อยู่เลขที่                ซอย   ถนน   ต ำบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ ำเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
 District                    Province                                    Postal Code  
 
 (2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั           เสียง ดงันี ้

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

   หุน้สำมญั                 หุน้        และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั             เสียง 
     ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to   votes  
   หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั            เสียง 

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

 
  1.ชื่อ                                             อำย ุ                  ปี อยู่บำ้นเลขที ่    __ 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

   

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณำท ำเครื่องหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
Enclosure 10 
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 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
นำยคงพนัธ ์ปรำโมชฯ 
Mr. Kongphan Pramoj 
ทั้งนี ้รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
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 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs.  through an Electronic Meeting (E-AGM) , or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

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

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

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
 

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

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขำ้พเจำ้        สญัชำติ                     
 I/We                                                        Nationality  
 อยู่เลขที่                ซอย   ถนน   ต ำบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อ ำเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
 District                    Province                                    Postal Code 
  
(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุน้สำมญั     หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
      ordinary share   shares    and have the rights to vote equal to  votes  

   หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้          และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
 preference share   shares   and have the rights to vote equal to    votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณำเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อำย ุ                  ปี อยู่บำ้นเลขที ่    __ 

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

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

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 10 
Enclosure 10 

กรณีเลือกขอ้ 1 .  กรุณำท ำเครื่องหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
นำยคงพนัธ ์ปรำโมชฯ 
Mr. Kongphan Pramoj 
ทั้งนี ้รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
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 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

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

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda 2 To acknowledge the 2021 Company’s operating result for the year ended December 31, 2021 

  (ไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries’ s financial statements for the accounting period ended 

December 31, 2021 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 
Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2021 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณำท ำเครื่องหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วำระที ่5    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company’s auditor and audit fee for the year 2022 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
             Approve   Disapprove   Abstain 

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

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมกำร นำยทนง ลีอิ้สสระนกุลู   
 Director’s name Mr.Thanong Leeissaranukul 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมกำร ผศ.อรทยั วำนิชดี   
 Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanichdee 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมกำร ดร.ณฐักฤษฏ ์ทิวไผ่งำม 
 Director’s name Dr. Natthakit Thewphaingarm 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda 7 To consider approving the director’s remuneration for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)  
Agenda 8 To consider approving the capital increase of the Company and the amendment in Clause 4. (Registered Capital) of the 

Company's Memorandum of Association 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda 9 To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 
วำระที ่10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 10 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิ
พิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 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. 
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กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่ำ
ขำ้พเจำ้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 
 

 
หมำยเหตุ/Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 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. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
 individually. 

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือ
 มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 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. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่ น จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่  29 เมษำยน 
2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, 
April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

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

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วำระที ่  เร่ือง  เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)        
Agenda Re:  To approve the appointment of new directors (Continued) 

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

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

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน) 
 (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) 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขำ้พเจำ้                       สญัชำติ______________________________   
            I/We                                              Nationality  
 อยู่เลขที่                ซอย   ถนน   ต ำบล/แขวง                     ____                   
 Residing/located at no  .          Soi   Road   Sub-District 

 อ ำเภอ/เขต                                      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
 District                    Province                                    Postal Code 

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                              
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to                 votes as follows 

   หุน้สำมญั                                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
   ordinary share                  shares   and have the rights to vote equal to  votes  

   หุน้บรุิมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
 preference share                               shares   and have the rights to vote equal to     votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณำเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 
 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

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

กรณีเลือกขอ้ 1 .  กรุณำท ำเครื่องหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
Enclosure 10 
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 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
นำยคงพนัธ ์ปรำโมชฯ 
Mr. Kongphan Pramoj 
ทั้งนี ้รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญ 
ผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2565 
ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
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 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

 (3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมในครัง้นี ้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 ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

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

  หุน้สำมญั          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ          หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง       ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve  votes          Disapprove      votes          Abstain             votes       

 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda 2 To acknowledge the 2021 Company’s operating result for the year ended December 31, 2021 

  (ไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries’ s financial statements for the accounting period ended 

December 31, 2021 

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

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

 

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณำท ำเครื่องหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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 เห็นดว้ย………………เสียง        ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes           Disapprove                   votes          Abstain             votes     
 
   

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2021 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง        ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes           Disapprove                   votes         Abstain             votes     

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company’s auditor and audit fee for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง       ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes          Disapprove     votes            Abstain             votes     

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

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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 

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

1.  ชื่อกรรมกำร นำยทนง ลีอิ้สสระนกุลู   
 Director’s name Mr.Thanong Leeissaranukul 

              เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes      Disapprove                   votes        Abstain             votes     

2.  ชื่อกรรมกำร ผศ.อรทยั วำนิชดี   
 Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanichdee 

              เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes       Disapprove                   votes       Abstain             votes     

3.  ชื่อกรรมกำร ดร.ณฐักฤษฏ ์ทิวไผ่งำม 
 Director’s name Dr. Natthakit Thewphaingarm 

              เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง……………เสียง 
                   Approve          votes       Disapprove                   votes        Abstain             votes     
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 7 To consider approving the director’s remuneration for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)  
Agenda 8 To consider approving the capital increase of the Company and the amendment in Clause 4. (Registered Capital) of the 

Company's Memorandum of Association 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda 9 To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 
วาระที ่10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10    Other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง     ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
      Approve              votes         Disapprove  votes              Abstain             votes  

 

 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้ือหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลง
มติในเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 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. 
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กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ื อเสมือนว่ำ
ขำ้พเจำ้ไดก้ระท 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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 
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. หลกัฐำนที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf. 

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

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. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่ น จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกร์ที่  29 เมษำยน 
2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, 
April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re : 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve              votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     
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 วาระที ่  เร่ือง  เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)        

Agenda Re:  To approve the appointment of new directors (Continued) 

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

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

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นดว้ย……………… เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve       votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve       votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

ชื่อกรรมกำร              
Name of Director: 
 เห็นดว้ย………………เสียง   ไม่เห็นดว้ย………………เสียง  งดออกเสียง………………เสียง 
    Approve      votes           Disapprove          votes                  Abstain             votes     

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

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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