


                                       
 

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565 บริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

            ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิัท”) มคีวามหว่งใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ พนกังานผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ ผูท้ี่มีสว่น เก่ียวขอ้งทกุทา่น รวมถึง
ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเฝา้ระวงัและป้องกนัการแพรร่ะบาดอย่างเครง่ครดั บรษิัทจงึขอแจง้ใหท้ราบ
ถึงมาตรการและแนวทางปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ดงันี ้

1. บรษิัทไดค้  านงึถึงการสรา้งการก ากบัดแูลที่ดีในดา้นการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม บรษิัทจงึเผยแพรห่นงัสือเชิญ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิทั www.mvisioncorp 
.com ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์และจดัส่งแบบแจง้การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ทางไปรษณียใ์หผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบล่วงหนา้ต่อไป  

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง  

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียด
หนงัสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนไดโ้ดยการกรอกขอ้มลูใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบไดจ้นถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 มาที่ 

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

 (บรษิัทแนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระตา่งๆ ล่วงหนา้ในคราวเดยีวเพื่อยื่นต่อเจา้หนา้ที่ได)้ 

2.2 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม  สามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณอ์กัษร 
เป็นการล่วงหนา้ได ้จนถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
 ส่งทางไปรษณียม์าที่บรษิัท  
 E-mail: ir@mvisioncorp.com 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้ปฏิบตัิตามมาตรการ 
และแนวปฏิบตัิในการเขา้ร่วมประชุมอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้  
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้
(1) ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 อย่างเครง่ครดั

ซึ่งรวมถึงค าแนะน าต่าง ๆ ของเจา้หนา้ที่เก่ียวกบัมาตรการระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 
(2) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมการประชมุ ส าหรบักรณีที่เป็นผูท้ี่มีอณุหภมูิ

ร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือผูท้ี่เดินทางไปหรือกลับมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง 
หรือสถานที่เส่ียงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่อ
อนัตรายฯ นอ้ยกว่า 14 วนั รวมถึงผูท้ี่ติดต่อใกลช้ิดกบับุคคลขา้งตน้ หรือใกลช้ิดกับบุคคลที่ไดร้บัการตรวจพบว่า
ติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 หรือผูท้ี่มีไขม้ีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หรือมีอาการ
ที่อาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) กรณีที่ท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิ
การเดินทางของท่าน ถือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

(3) บรษิัทจะอนญุาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุเท่านั้น โดยไม่อนญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้มายงั
สถานท่ีประชมุ 

mailto:ir@mvisioncorp.com


                                       
 

 

(4) ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านตอ้งรบัการตรวจวัดอุณหภูมิพรอ้มกรอกแบบคัดกรองตนเอง ตามจุด
บริการที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะจัดตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค และจะจดัเตรียมเจล
แอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมือ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่ผ่านการคดักรองจากเจา้หนา้ที่แลว้ไม่พบอาการที่อยู่ในความเส่ียง 
บรษิัทจะติดสติกเกอรเ์ป็น สญัลกัษณป์ระจ าตวัไวบ้นเสือ้ของผูท้ี่เขา้รว่มประชมุอย่างชดัเจน เพื่อสรา้งความมั่นใจ
ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ทกุท่าน 

(5) ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วนั กบัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท 

(6) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเตรียมหนา้กากอนามยัของตนเองมาดว้ย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตัง้แต่จุดคดักรอง  จน
การประชมุเสรจ็สิน้ เพื่อความปลอดภยัต่อตนเองและบคุคลขา้งเคียง 

(7) บริษัทไดเ้ตรียมพืน้ที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยเวน้ระยะห่าง  
ระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนและในหอ้ง
ประชมุ 

(8) บรษิัทไดเ้นน้ย า้เจา้หนา้ดแูลสถานท่ีจดังานเก่ียวกบัการท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี ้และอปุกรณท์กุชนิด ในบรเิวณ
พืน้ท่ีการจดัประชมุ ดว้ยน า้ยาท าความสะอาดหรือแอลกอฮอล ์75% อย่างสม ่าเสมอ  

(9) บริษัทไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม หากผูเ้ขา้ร่วมประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในที่ประชมุ  ขอให้
เขียนค าถามส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัท เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานเพื่อตอบค าถามในท่ีประชมุต่อไป   

(10) บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรบัประทานอาหารในหอ้งประชุม เพื่อลดการ
สมัผสัและลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019   

(11) เพื่อหลีกเล่ียงความล่าชา้จากการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมเผ่ือ  
เวลาเพื่อการด าเนินการต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมการประชมุ และเพื่อหลีกเล่ียงความทวีความรุนแรงและแพร่กระจาย
ของโรคเป็นวงกวา้งมากขึน้ การประชุมครัง้นีจ้ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม (รวม กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท) ไดไ้ม่เกิน 40 ท่าน บรษิัทฯ จึงขอสงวนสิทธิการเขา้หอ้งประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ผ่านการ
คัดกรองตามที่บริษัทก าหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี ้ในกรณีที่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุครบ 40 ท่านแลว้ ตามล าดบัก่อนหลงั บรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งปฏิเสธมิใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (หรือไม่สามารถเขา้หอ้งประชุมได)้ อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
หรือผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักล่าว สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ไดท้ี่จดุลงทะเบียนดา้นหนา้หอ้งประชมุ 

 

บรษิัทจะด าเนินการประชมุอย่างกระชบัและจะควบคมุเวลาการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลา 15.00 น. เพื่อไม่ใหท้่าน

ผูถื้อหุน้ตอ้งอยู่รวมกนัในที่ประชมุนานเกินไป 

ขอใหท้่านส ารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเขา้พืน้ที่ประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นีห้ากเกิด

ความล่าชา้ในกระบวนการคดักรองเนื่องดว้ยจ านวนของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ        

           ในการนี ้การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 บริษัทจะปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงาน

ราชการเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท หรือผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

            บรษิัทขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้เป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความรว่มมือจากท่านเป็นอยา่งดี 



 

                                        
 
 
  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 

 
เรือ่ง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน)  
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 2.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

3.  สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

4. ค าชีแ้จง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การออกเสียงลงคะแนน และ
การนบัคะแนนเสียง 

5.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. นิยามกรรมการอิสระและขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ  
8.  แบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ้บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที่ 1/2565 (“คณะกรรมการ”) ไดม้ีมติใหก้ าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565  (“ทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น”)  ใน
วนัศกุรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนาชัน้ 12  บรษิัท สิทธิผล 1919 จ ากดั เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บรษิัทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชมุ
ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ และไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุมและจดัส่ง
ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษิัท 
www.mvisioncorp.com  รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ได2้564 บันทึก
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 

http://www.mvisioncorp.com/
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การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง)  

 
ทัง้นีเ้นือ่งจากเรือ่งทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่2 ถึงวาระที ่3 ถือเป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บั
การอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2565 แลว้ จะถือวาระอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่
1/2565 ไปแลว้ก่อนหนา้นีเ้ป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่พจิารณาในวาระอืน่ ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพจิารณาอนมุตัใินเรือ่งตา่งๆ 
ตามทีป่รากฎในวาระที ่2 ถึงวาระที ่3 ไม่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2565 
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบรษิัทมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท บริษัทจึงตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิทั บรษิัทจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ
ของบรษิัทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมี
รายละเอียดการแกไ้ขเป็นดงันี ้

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน :  172,500,000 บาท  (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นหา้แสนบาท) 

  แบ่งออกเป็น : 345,000,000 หุน้   (สามรอ้ยส่ีสิบหา้ลา้นหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

   หุน้สามญั : 345,000,000 หุน้  (สามรอ้ยส่ีสิบหา้ลา้นหุน้) 

   หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่มี- ” 

ทั้งนีร้ายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private placement) ของบรษิัท เอ็ม 
วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการและ ใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 22,500,000 บาทจากทนุจด
ทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุน้
สามญัจ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ อนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 
4. (ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน) อีกทัง้เสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
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การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อเป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 

45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติพิจารณาและอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (และที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกนิ 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหแ้ก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้
ลงทุน”) (นกัลงทนุสถาบนั)  
  โดยราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่นกัลงทุน จะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 189,000,000 บาท 
เพื่อใชส้ าหรบัวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. ลงทนุในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ 
ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน)์ 

160 ลา้นบาท ภายในมีนาคม 2566 

2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและ
ด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลา้นบาท ภายในธันวาคม 2565 

 189 ล้านบาท  
 

ทั้งนีผู้ ้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ือง
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน") 

ทั้งนี ้การออกหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนด
ราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.20 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่ง
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เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑป์ระกาศ ทจ. 
72/2558 โดย “ราคาตลาด” ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท 
(ขอ้มลูจาก www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการค านวณตามตารางดงัต่อไปนี ้

ล าดับ วันที ่ ปริมาณซือ้ขายหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซือ้ขายหุ้น (พันบาท) 
1 20/01/2565 39,096,615 205,244.77 
2 19/01/2565 2,368,880 10,388.04 
3 18/01/2565 2,259,550 10,216.11 
4 17/01/2565 4,556,553 20,792.87 
5 14/01/2565 3,856,851 17,291.59 
6 13/01/2565 1,263,629 5,478.36 
7 12/01/2565 2,219,210 9,681.72 
8 11/01/2565 757,903 3,247.39 
9 10/01/2565 1,272,215 5,450.34 
10 07/01/2565 1,756,818 7,591.31 
11 06/01/2565 2,164,606 9,673.96 
12 05/01/2565 6,952,921 31,272.04 
13 04/01/2565 2,287,334 9,684.35 
14 30/12/2564 5,286,662 22,522.49 
15 29/12/2564 64,164,100 281,114.30 

   รวม 140,263,847 649,649.64 
   ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน ้าหนัก 15 วันท าการ (บาท/หุ้น) 4.63 
   ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน ้าหนัก 15 วันท าการ (บาท/หุ้น) 4.17 

การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
แมว้่าบริษัทจะไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแลว้ 
บริษัทยังจะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดว้ย 

นอกจากนี ้การปรบัสิทธิของราคาและอัตราการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามัญ
ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (MVP-W1)   (“ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครัง้ 
ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (MVP-W1)   
โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุน้ดังกล่าวมีผลท าใหบ้ริษัทตอ้งมีการปรับสิทธิใหแ้ก่ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท

http://www.set.or.th/
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ดังกล่าวขา้งตน้  ทางบริษัทจะเร่งด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุส าหรบัรองรบัการปรบัสิทธิดงักล่าวต่อไป 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
บรษิัทมีหนา้ที่หา้มไม่ใหผู้ล้งทนุดงักล่าวน าหุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 
ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจาก
วนัท่ีหุน้ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทนุจึงจะสามารถทยอย
ขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี ้ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค า
ขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนงัสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาหา้มขาย
หุน้ (Silent Period) ส าหรบัการเสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อบคุคลในวงจ ากดั 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้ับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น 
เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การจดัสรรและการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จดัสรรและจองหุน้สามัญ
เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือ หลายคราว จ านวน
หุน้ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  านาจในด าเนินการต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการจดัเตรียมการลง
นามในแบบค าขออนุญาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การ
รบัเอกสาร ต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนุมตัิจาก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ หรือบริษัท
ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ย่างชดัเจนว่า เมื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย
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จากคณะกรรมการบรษิัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย โดยบรษิัทคาดว่าจะด าเนินการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุภายในเดือนมีนาคม 2565  

ในการนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผู้ลงทุน
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหบ้คุคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้ทุกประการและเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จ านวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเรื่องตา่ง ๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการออก การเสนอขาย การจดัสรรและการจองซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จนส าเร็จลุล่วง ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติพิจารณาและอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมตัิจะตอ้งเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้ดงักล่าว ทัง้นีเ้มื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนแลว้แต่ภายใน 12 เดือน 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาขายเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 แต่หาก
บริษัทไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้บริษัทจะด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจด
ทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าว 

ทั้งนีร้ายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก่ เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน ความ
เป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 
แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้และโครงการท่ีจะด าเนินการ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทจากการเพิ่มทนุและการด าเนินงาน
ตามแผนการใชเ้งินหรือโครงการ ความเหมาะสมของราคาเสนอขายและที่มาขอการก าหนดราคาเสนอขาย เหตผุล
และความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนที่ไดร้ับการจัดสรรในครัง้นี ้  วิธิการพิจารณาและ
ตรวจสอบขอ้มลูของผู้ลงทุน และค ารบัรองของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศเก่ียวกับการ
จดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3) 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และใหค้รอบคลมุถึงธุรกิจที่บรษิัทอาจจะ
ขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงคใ์หม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 รวมเป็น
วตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 62 ขอ้ โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

“ขอ้ 62.  ประกอบธุรกิจเป็นศูนยซ์ือ้ขายคริปโทเคอรเ์รนซี ศูนยซ์ือ้ขายโทเคนดิจิทัล นายหนา้ซือ้ขายโทเคนดิจิทัล ผูค้า้ 
คริปโทเคอรเ์รนซี ผูค้า้ซือ้ขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรกึษาและใหค้  าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือบุคคล
ทั่วไปเก่ียวกับคริปโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทัล ใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงิน
ดิจิทลั ลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการขดุ ซือ้ขาย แลกเปล่ียน สินทรพัยด์ิจิทลั รวมถึงการ
ลงทุนหรือให้บริการดา้นอื่นๆ เก่ียวกับธุรกรรมคริปโทเคอรเ์รนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อไดร้ับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ตอ้งไดร้บัอนุญาต) ใหบ้รกิารเก็บขอ้มลู ประมวลผล ตรวจสอบ 
และยืนยนัขอ้มลูบนระบบโครงข่ายกระจายศูนยก์ลางของการท ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน 
และด าเนินการคน้ควา้ วิจัย พัฒนา และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกิจการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เพิ่มพนูความรู ้ความช านาญความเชี่ยวชาญในดา้นวิชาการและเทคโนโลยี” 

นอกจากนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบรษิัท จึงขอเสนอพิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิ ขอ้ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณหส์นธิปัจจุบัน หนังสือบริคณหส์นธิแกไ้ขเพิม่เติมใหม ่
ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 61 ขอ้    

รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
ขอ้ 3.  วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 62 ขอ้ 

รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3. 
(วัตถุประสงค)์  ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการและเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ โดยเพิ่มวตัถปุระสงคใ์หม่ คือขอ้ 
62 รวมเป็นวตัถุประสงคท์ัง้สิน้ 62 ขอ้ และเห็นสมควรเสนอใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิ
ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม ถอ้ยค า หรือด าเนินการใด  ๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
 

อนึ่ง บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 คือ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 
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เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ฉบบันี ้รวมถึงหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประชมุครัง้นี ้ทางเว็บไซตข์องบรษิัท www.mvisioncorp.com ตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 

เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท คือ 
ผศ. อรทยั วานิชดี เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมีขอ้มลูกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสาร
ประกอบมายงับรษิัทภายในวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 โดยส่งมาที่ 

                      เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

                   11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
                   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

นอกจากนี ้กรณีที่ท่านประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่ง
มาด้วย 7 ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเรียบรอ้ย บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อ
หุน้ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชมุ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการ
ลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิ่งขึน้ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน จดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

มาเพื่อแสดงลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยบรษิัทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 5   

 
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 

 

 

 

(นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 
  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

บริษัท เอม็ วิชัน จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทปีระชุม 

การประชุมครงันีจัดขึนเมือวันที 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนา ชนั 12 บริษัท สิทธิผล 1919 

จาํกดั เลขที 999 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เริมการประชมุ 

นางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุล ทาํหนา้ทีเป็นผูด้าํเนินการประชุม (“ผู้ดําเนินการประชุม”) ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (“ทปีระชุม”) ของบริษัท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดชี้แจงต่อทีประชมุว่า เนือง

ดว้ยตอนนีอยู่ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา 2019 บรษิัทจึงมีความตระหนกัและห่วงใยต่อ

ความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุและเพือป้องกนัการแพรร่ะบาดจงึขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทกุท่านสวมใส่หนา้กาก

อนามยัตลอดเวลาในการอยู่ในหอ้งประชมุและงดการยา้ยทีนงัเขา้ออกระหว่างการประชมุ 

เพอืใหก้ารประชมุดาํเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยและใชเ้วลาอย่างเหมาะสมในทกุวาระ ซงึสาํนกังานเขตยานนาวา

ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ในครังนี โดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 2 ชวัโมง ดงันนั บริษัทจะดาํเนินการประชุม

อย่างรวบรัดและกระชับ โดยอาจไม่พูดรายละเอียดในแต่ละวาระ แต่จะยังคงใหไ้ดส้าระสาํคัญทีจะต้องดาํเนินการที

ครบถว้น โดยรายละเอียดของวาระการประชุมจะเป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทีบริษัทไดส้่งใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เพือศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมแลว้ ทงันีเพือใหเ้ป็นไปตามมาตรการการป้องกนัโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเพือลดการแพร่ระบาด กรณีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถาม ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียนคาํถามลงในกระดาษ

ทีทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้และเขียนชือ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ และยกมือขึนเพือใหท้าง

เจา้หนา้ทีของบริษัทไปเก็บรวบรวมคาํถามมาใหผู้ด้าํเนินการประชุมเป็นผูอ้า่นคาํถามเพือใหค้ณะกรรมการและผูเ้กียวขอ้ง

ไดต้อบคาํถาม อนงึ ขอใหผู้ถื้อหุน้สอบถามคาํถามในประเด็นทีตรงกบัวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคาํถามอืน ๆ 

สามารถสอบถามไดใ้นวาระที 12 ซงึเป็นวาระพิจารณาเรืองอืน ๆ 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการ ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมาย ซงึไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

ดงัรายนามตามลาํดบัต่อไปนี  

คณะกรรมการบรษัิททเีขา้รว่มประชุม 

1. นายทนง ลีอสิสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ  

2. ผศ. อรทยั วานิชดี กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสียง / กรรมการ

อสิระ 

3. นายคงพนัธ์ ปราโมชฯ กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

4. นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 

/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

5. นายธีรวฒัน ์ สวุรรณพินจิ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

สารสนเทศ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1
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6. นายธราธร ยวงบณัฑติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิรสิิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายขาย

และการตลาด 

8. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษัิท 

นอกจากนีผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหที้ประชุมทราบว่า ดร. ณัฐกฤษฏ ์ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ ติดภารกิจด่วน จงึไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุในครงันีได ้ 

กรรมการบริษัทมีทงัหมด จาํนวน 9 ท่านตามรายนามทีกล่าวไปข้างตน้  โดยวันนีมีกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม

ทงัหมด 8 ท่าน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88.89 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ผู้สอบบัญชีจากบรษัิท เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกัด 

1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์

ทปีรกึษากฎหมายจากบรษัิท สาํนักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จาํกัด 

1. นางสาวนรศิรา ไสวแสนยากร 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อทีประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะเป็นจาํนวนรวมทังสิน 33 ราย มีจาํนวนหุน้รวมทังหมด 76,787,600 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 38.39 ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท  

จากนัน ผูด้าํเนินการประชุมไดชี้แจงว่า บริษัทได้ทาํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเกียวกบัการประชุมในวันนีแก่

ทา่นผูถื้อหุน้ 3 ชอ่งทางดงันี  

1. บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชญิประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์ในวันที 9 เมษายน 2564

2. บรษัิทไดล้งประกาศเชญิประชมุในหนงัสือพิมพ ์เอเคนวิส ์ในวนัที 20, 21 และ 22 เมษายน 2564 และ

3. บริษัทไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้า

ตงัแตว่นัที 9 เมษายน 2564 ถงึ 27 เมษายน 2564 และ

4. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เสนอรายชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท พรอ้ม

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม ตงัแตว่นัท ี21 ธันวาคม 2563 ถงึวนัที 1 กมุภาพนัธ ์2564

นอกจากนี ผู ้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและ

รายละเอียดแตล่ะวาระ ดงัตอ่ไปนี 

1. การลงมติในการประชุมครงันี เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั สาํหรบัการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุน้ทีมี หรือตามจาํนวนหุน้ทีไดร้ับมอบ

ฉนัทะมา โดย 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง ผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

เรืองนนั โดยในการลงคะแนนเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได ้สาํหรบัผูที้ไดร้บัมอบฉนัทะแบบ ข. ซงึ
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ผูม้อบฉันทะไดท้าํการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผูร้ับมอบจะตอ้งลงคะแนนตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการ

ลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงันีคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง (กรณีบตัรเสียจะไม่ถกูนบัเป็นฐานคะแนน)  

2. เจา้หนา้ทีลงทะเบียน จะทาํการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้สาํหรบักรณีตา่ง ๆ ดงันี

(1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง

(2) ผูร้บัมอบฉนัทะ ในกรณีทีผูม้อบฉนัทะใหสิ้ทธิผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได ้ในวาระทีระบุ

เจา้หนา้ทีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรลงคะแนนในกรณีทีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นนัแลว้ โดย

มอบใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และออกเสียงใหต้รงตามทีผูม้อบฉนัทะประสงค ์

3. กอ่นทจีะทาํการเรียกเกบ็บตัรลงคะแนน เพือทาํการอนมุตัใินแตล่ะวาระ ทา่นผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามารถสอบถามคาํถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัวาระนนั ๆ ไดก้รณีทีผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งการจะสอบถามกรุณา

เขียนลงบนกระดาษทีบรษิัทไดเ้ตรียมไวใ้ห ้และระบุชือ นามสกลุ พรอ้มทงัชีแจงว่าเป็นผูถ้ือหุน้ทีมาดว้ยตนเอง หรือเป็น

ผูร้บัมอบฉนัทะ และยกมือขึนเพือใหเ้จา้หนา้ทีของบริษัทไปเกบ็กระดาษตามทีไดแ้จง้ไปก่อนหนา้นี

4. สาํหรบัในการนบัคะแนน บรษิัทจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คด้ เพือความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุน้

ทกุท่าน บรษัิทจะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย และสาํหรบัการลงมตใินแต่ละวาระ บรษัิทจะ

เรียกเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีทีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านัน โดย

บริษัทจะใชวิ้ธีหักคะแนนทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทังหมด และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีเห็นด้วย ยกเว้นวาระแต่งตังกรรมการ ทีจะทาํการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตร

ลงคะแนนสาํหรบัผูที้ประสงคล์งคะแนนเห็นดว้ย จะดาํเนินการเก็บบตัร หลงัจากผูที้ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นด้วย

และ งดออกเสียง

5. หากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคที์จะออกจากทีประชมุก่อนปิดการประชมุ และประสงคท์ีจะลงคะแนน

เสียงในวาระทีเหลือ สามารถส่งบตัรลงคะแนนทีลงลายมือชือใหก้บัเจา้หนา้ทีก่อนออกจากหอ้งประชุมเพือทีบริษัทจะ

ทาํการบนัทกึคะแนน

6. การแจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะแจง้เมือการนบัคะแนนสินสุดลง โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับ

คะแนนรวมจากผูถ้ือหุน้ทีมาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะทีไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีทีผูม้อบฉันทะ

ระบุคะแนนไวล้่วงหนา้ ผ่านทางผูร้ับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระ

นนั ๆ และ

7. ในกรณีทีผลการลงคะแนนเท่ากัน  ประธานจะทาํการออกเสียงลงคะแนนเพิมอกีหนงึเสียงเพือเป็นการชีขาด

ทงันี มติในการอนมุติัแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี วาระที 1, 3, 4, 5 ,6 และ 10 จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบังดออกเสียงเป็นฐานการคาํนวณ สาํหรบัวาระที 

2 เป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ สาํหรบัวาระที 7 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และสาํหรบัวาระที 8,  9 และ 11  จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที 7, 

8, 9 และ 11 จะนบัรวมคะแนนเสียง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนบัคะแนน 

นอกจากนี ผูด้าํเนินการประชุมได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลัก 

ธรรมาภิบาลทีดี บรษิัทไดจ้ดัให้มีทีปรกึษากฎหมาย 1 ทา่น และตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มาร่วมเป็นผูส้งัเกตการณแ์ละสกัขี
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พยานในการนบัคะแนนในครงันี ทงันี ขอใหท่้านผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือ

ชือ ดว้ยปากกาก่อนทกุครงั 

จากนัน ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงว่า ตามขอ้บงัคับบริษัทไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ทีเป็น

ประธานในทีประชมุ ผูด้าํเนินการประชมุจึงกล่าวเรียนเชญิ นายทนง  ลีอสิสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนา้ทีเป็น

ประธานในทีประชมุ (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุต่อไปตามระเบียบวาระการประชมุ  

ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และกล่าวว่า เนืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 การประชุมในวนันีจะดาํเนินการอย่างกระชบัทีสุด และเนน้เนือหาสาระสาํคญัใหถู้กตอ้ง

ทีสดุ 

จากนนั ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีระบไุวใ้นหนงัสือเชญิประชมุตามลาํดบั ดงันี 

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานแจง้ใหที้ประชมุทราบว่าวาระนีเป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ซงึจดัประชมุเมือวนัที 29 กรกฎาคม 2563 โดยมสีาํเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมา

พรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ  

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 โดย

วาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม

คะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซงึจดัประชมุเมือวันที 

29 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี  

เห็นดว้ย 76,787,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 76,787,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษัิท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ปัจจุบนัปี 2563 ส่วนงานของบริษัทยังคงแบ่งออกเป็น 3 งานหลัก

ดว้ยกนั คือ 

1. ธุรกจิงานจดัแสดงงาน งานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการ งานสมัมนาทางวิชาการ การกีฬาและการท่องเทียว

ธุรกจิกลุม่การใหบ้รกิารรถคาราวาน (Event Provider)

 บริษัท เอ็ม วิช�นั จํากัด (มหาชน) / หน ้า 12



5 

2. งานโฆษณาและเอเจนซี กลุ่มธุรกิจสือออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี (Media and Online & Digital

Agency)

3. ธุรกจิใหม ่ไดแ้ก่ ธุรกจิดา้นการคา้ และเทรดดิง เช่น งานขายอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสก์ลุ่มใหม ่(Commercial

Business)

โดยในปี 2563 บริษัทมีรถคาราวาน 148 คนั และไดเ้พิมสถานทีจดัตงัรถคาราวานเป็น 20 กว่าสถานที ซงึการ

เติบโตตงัแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันนนั บริษัทเติบโตขึน 5 เท่า และในปัจจุบนัทางบริษัทไดน้าํรถคาราวานไปจัดตังไว้ใน

สถานทีทีมีทาํเลดี เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ระยอง ภูเก็ต เลย นครราชสีมา ราชบุรี เป็นตน้ ทงัหมดแลว้ โดยบริษัทมี

รายไดจ้ากการบริการรถคาราวานเพิมขึน ตลอดจนมีกิจกรรมต่าง ๆ มาเพมิ เช่น ทีมบวิดิงทีจดักบัรถบา้น และมโีครงการที

บริษัทร่วมมือกบัการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซงึในขณะนีมีการเลือนกาํหนดการออกไป โดยสาเหตทุีตอ้งเลือน

นนัเป็นไปตามนโยบายของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)  นอกจากนี ยงัมี

งาน Agency ตา่ง ๆ ในวงการมือถือ เช่น ซมัซงุ  

สาํหรบัโครงการรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าปีทีผ่านมา บรษิัทไดเ้ขา้ร่วมกบั Robinhood (โรบนิฮูด้) ซงึเป็นแอปพลิเคชนั 

Food Delivery อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั โครงสรา้งรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้า ไมเ่ออืในการแข่งขนักบัรถนาํมนั และรวมถงึอตัรา

ภาษียังไม่มีการปรับ ทาํใหร้ถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าในปัจจุบันชะลอตัว  ทางบริษัทจึงยังไม่ทาํอะไรเพิมเติม แต่ก็ยังใช้รถ

มอเตอรไ์ซคที์มรีบัส่งอาหาร และใหร้ายย่อยเช่า เช่น กลุม่เชา่รถคาราวาน อย่างไรก็ดี บรษัิทยงัตอ้งรอความชดัเจนจากทาง

รฐับาลจะดาํเนินการอย่างไรกบัรถไฟฟ้า เนืองจากถา้บริษัทยงัลงทุนมาก แลว้รฐับาลปรบัลดอตัราภาษีลง จะทาํใหเ้กิด

ภาระกบัรถทีนาํเขมาตอนแรกเป็นอย่างมาก 

สาํหรับแผนธุรกิจในปี 2564 นนั บริษัทยังไม่ได้มีการเพิมจาํนวนรถคาราวาน เนืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาํใหร้ายไดล้ดลงไม่เป็นไปตามเป้า และมีเรืองค่าเสือมราคาเข้ามา

เกียวขอ้ง บรษัิทจงึหยดุการสงัรถบา้นเพิม แต่หนัมาทาํการใชป้ระโยชนจ์ากรถทีมีอยูใ่หเ้ตม็ที โดยแบง่เป็น 2 วิธี  

1. เนน้นาํรถคาราวานใหบ้รกิารเป็นการพกัแบบระยะยาว longstay และ แบบเพือสขุภาพ Wellness โดยใชข้อ้ดี

ของรถคาราวานทีเป็นเอกลักษณ ์คือ ความยืดหยุ่นและรวดเร็ว สามารถสรา้งเป็นทีพักจาํนวนหลายห้องไดใ้นเวลา

อนัรวดเร็ว ไมกี่วนั ในสถานททีีอาจก่อสรา้งหอ้งพกัทวัไปลาํบากและตอ้งใชเ้วลา 

ปัจจบุนับรษิัทมีโครงการกญัชา Farm Stay กล่าวคือ นาํรถคาราวานไปใหบ้รกิารในไร่กญัชา ทีวิสาหกจิชุมชน

รกัจงัฟารม์ อาํเภอวงันาํเขียว จงัหวดันครราชสีมา ซงึไดร้บัอนญุาตถกูตอ้งกบัทางสาํนกังานอาหารและยา ซงึสามารถปลูก

กญัชาทางการแพทยไ์ด ้ บริษัทจึงนาํรถคาราวานเขา้ไปใหบ้ริการแบบ wellness เพือสุขภาพ อีกทงัยงัมีขอ้ดีคือเป็นการ

สรา้งอาชีพใหม่ในภาวะเปลียนแปลงฉบัพลนันีดว้ย โดยโครงการนีไดท้ดลองเปิดไปรอบแรกแลว้ ไดร้บัผลตอบรบัทีดี มีการ

สอนสรา้งอาชีพ พาดูโรงเรือน การขอใบอนุญาตจากสาํนกังานอาหารและยา การลงทุนกัญชา สอนการทาํสกินแคร ์ยา

รกัษาโรค การทาํเบเกอรี  ใน  วนั  คืน เป็นการใหเ้พิมเติมความรู ้จากการนอนพกัธรรมดา ซงึทาํใหร้ายไดต้่อคืนจากการ

เขา้พักสูงขึนมาก เพราะไม่ใช่การนอนพักแบบทัวไป และมนัใจว่าหากสถานการณโ์ควิดเริมคลีคลาย ธุรกิจในเรืองนีจะ

ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี  

2. นอกจากนีบริษัทมีแผนจะทาํ Camper Van Project  สืบเนืองจากในช่วงทีผ่านมา ในวงการรถตู้ประสบ

ปัญหา ทาํใหมี้รถตูจ้อดทิงจาํนวนมาก บรษิัทจงึไปนาํรถตูธ้รรมดามารือทาํเป็นทีพกัสามารถนอนได ้มหีอ้งนาํ ซงึทาํใหก้าร

ทอ่งเทียวแบบครอบครวัทาํไดอ้ย่างปลอดภยั ไมต่อ้งเขา้หอ้งนาํตามสถานีเติมนาํมนั รวมทงัรบัประทานอาหารในรถได ้ไม่

ตอ้งลงไปซือกินระหว่างทาง อีกทงัยงัสามารถนาํ camper Van มาเทียวคู่กบัรถบา้น ตามสถานทีทีบริษัทตังรถบา้นอยู่ทวั
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ประเทศ ใน  จดุ ตามทีไดก้ล่าวไปก่อนหนา้นี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการนีอย่างต่อเนือง ซงึในประเทศยงั

มไีรก่ญัชาทีไดร้บัการอนญุาตอยา่งถกูตอ้งอกีหลายแห่ง  

ซงึทางบริษัทไดค้าดการณ์ว่าการใชร้ถบา้นเพือการสรา้งธุรกิจแบบนีจะไดร้ับผลตอบรับทีดีกับทังบริษัทและ

วิสาหกจิชมุชนตา่ง ๆ เป็นอย่างดี 

ต่อมาเป็นในส่วนของงานแสดงสินคา้ (Expo) ซงึเมือก่อนเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท แต่เนืองจากสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทาํใหใ้นปีทีแลว้มีงานในส่วนนีน้อยลง งาน Thailand Mobile EXPO 

ปีทีผา่นมา ทาํเป็นไฮบริด แต่ภาพรวมไมไ่ดดี้มาก เพราะสินคา้ทีขายไดจ้ะเป็นสินคา้ราคากลางๆ   อยา่งไรก็ตามในปัจจบุัน 

บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไม่ว่าจะเป็น Thailand International Kancha EXPO หรือ Thailand 

Mobile EXPO ในรูปแบบ Flexible EXPO คือจะมีการเตรียมจดังานทงับริษัทและคู่คา้ใหพ้รอ้มจัด  ช่วงเวลา ขึนอยู่กับ

การประเมินสถานการณก์่อนงาน  สปัดาห ์ถา้ช่วงเวลาไหนถงึก่อนและจดัไดก่้อนก็จะดาํเนินการประชาสมัพันธท์นัที ซงึ

การเตรียมแบบนี จะทาํใหไ้ม่ตอ้งยกเลิกการจดังานเหมือนครงัทีผา่นมา นอกจากนียงัเป็นการจัดงานอเีวน้ทแ์รกในประเทศ

ทีรองรบัการจ่ายเงินดว้ยคริปโทเคอรเ์รนซี ซงึทงั  งาน จะเป็นกลุ่มคนทีรบัรูเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่แลว้ ดงันนัคาดว่าจะมี

ลกูคา้มาใชเ้งินสกุลดิจิตอลในการจบัจ่ายใชส้อยเป็นจาํนวนมาก เป็นการกระตุน้ตลาดใหค้ึกคกัอีกครงัหลงัสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา่ (COVID-19) ไดเ้ป็นอย่างดี 

ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง ประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน และ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินการทางบญัชี ดงัต่อไปนี 

 รายไดส้าํหรบัปี 2563 เท่ากบั 206 ลา้นบาท ลดลง 127 ลา้นบาท คิดเป็น 38% เมอืเทียบกบัปี 2562 สาเหตุหลกั

เนืองจากบริษัทไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) การจดั

งานต่าง ๆ ถกูเลือนออกไป เช่น งานวิง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี โดยรายไดห้ลกัของบริษัทมาจากการจัดงาน Event 

เป็นหลกั อาทิเช่น งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO งาน Thailand Game EXPO งานกีฬา งานวิงต่าง ๆ  และงาน

บรกิารคาราวาน ตามทีคณุโอภาสไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

 ตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้ริการสาํหรบัปี 2563 ลดลง 45 ลา้นบาท คิดเป็น  20 % เมือเทียบกบัปี 2562 ตามลาํดบั 

ซงึส่วนใหญ่ของตน้ทนุขายและตน้ทนุใหบ้ริการเป็นตน้ทนุคงที เชน่ ตน้ทนุค่าสถานที ตน้ทนุการจดังาน ค่าเสือมราคา และ

รวมถงึตน้ทุนในการเตรียมงานล่วงหนา้ทีทางบริษัทไดจ่้ายไปแลว้ แต่งานถูกยกเลิกหรือเลือนออกไป ดงันนัส่งผลใหก้าํไร

ขนัตน้และอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงจากปี 2562 ดว้ยเช่นกนั กาํไรขนัตน้ปี 2563 เท่ากบั 28 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท คดิ

 บริษัท เอ็ม วิช�นั จํากัด (มหาชน) / หน ้า 14



7 

เป็น 74% เมือเทียบกบัปี 2562 และอตัรากาํไรขันตน้ปี 2563 เท่ากบั 14% ลดลงจากปี 2562 ทีอตัรากาํไรขันตน้ปี 2562 

เทา่กบั 33% 

และในปี 2563 บรษัิทขาดทุนสุทธิอยู่ที 43.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทนุที 20% ดงันี 

 สาํหรบัสินทรพัยห์ลกัทีลดลง หลกั ๆ มาจากการเก็บเงินจากลกูหนีและไปจ่ายเจา้หนีการคา้จงึทาํใหห้นีสินลดลง

เช่นกนั สาํหรบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบริษัททีเพิมขนึ หลกั ๆ คือ จาํนวนรถคาราวานทีเพิมขึนในระหว่างปี 31 คนั รวม

เป็น 148 คนั โดยมีมลูค่าตามบญัชีของคาราวาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 69.5 ลา้นบาท  (ณ วันที 31 ธันวาคม 

2562 อยู่ที 53.5 ลา้นบาท) 
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 ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ไดชี้แจงต่อผูถื้อหุน้เกียวกบันโยบายเกียวกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน

ของบริษัทว่า บรษัิทมีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุริต เป็นธรรม โดยยดึมนัและใหค้วามสาํคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลกัจริยธรรมและ

คณุธรรมทีดี หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ปฏบิตัิตามกฎ ระเบียบของทงัภาครฐัและภาคเอกชน และขอ้พึงปฏิบตัิในการ

ทาํงานของบริษัทอย่างเคร่งครดัในทุกกิจกรรมทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ปฏิเสธและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

ในทุกรูปแบบทังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงมีการปลูกจิตสาํนึกให้บุคลากรยึดมันในจรรยาบรรณ จรยิธรรมและ

คณุธรรมในการใหบ้รกิารอยู่เสมอ ทงันี บริษัทไดก้าํหนดใหมี้นโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั เพือกาํหนด

แนวทางปฏิบตัิในการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มกบัเปิดเผยใหบุ้คคลทวัไปไดร้บั

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เพือใหเ้กดิความมนัใจว่าการตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจทีอาจมคีวามเสียงดา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ  

จากนัน ผู้ดาํเนินการประชุมสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติมหรือไม่ 

ปรากฏว่าไมมี่ผูถ้ือหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม   

ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ใหที้ประชมุทราบว่าวาระนีเป็นวาระเพือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ สรุปวา่ทีประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 

หมายเหต ุในวาระนี มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพมิขนึจากวาระก่อนจาํนวน 2 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้800,000 

หุน้ 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบปีบัญชสิีนสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563 

  ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ซงึกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหผู้ส้อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนาํเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติงบ

การเงินประจาํปีของบรษิัทนนั งบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยสาํหรบัรอบปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 นนั ได้

ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร ์จาํกดั โดยผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่า งบการเงิน

ของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม 2563 งบ

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกนัและหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสาํคัญนัน ถูกต้องตามทีควรในสาระสาํคัญ ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้เมือ

วนัที 25 กมุภาพนัธ ์2564 แลว้ จงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุ โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
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จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถาม

และแสดงความคิดเห็น ดงันี 

คณุศริพิร ปัตตพงษ ์ตวัแทนอาสาสมคัรพิทกัษส์ิทธิผูถ้ือหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี 

1. ลกูหนีการคา้ทีมากกว่า 12 เดือน มีจาํนวน 90 ลา้นบาท หกัค่าเผือขาดทุนดา้นเครดิตจาํนวน 7.4 ลา้นบาท

คงเหลือ 82 ลา้นบาท และมีรายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 6.9 ลา้นบาท สถานะ ณ ปัจจุบนัเป็นอย่างไร และ

เพราะสาเหตใุดจงึตอ้งตงัค่าเผือขาดทุนดา้นเครดติ 7.4 ลา้นบาท

2. ความคืบหนา้คดีทีบรษัิทถกูฟ้อง 9 ลา้นบาท และไดฟ้้องแยง้ไปเรียกเงิน 106.3 ลา้นบาท รวมดอกเบีย

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดต้อบข้อ

ซกัถามขอ้ที 1 ดงันี 

ลูกหนีจาํนวน 90 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีการทยอยรบัชาํระแลว้บางส่วน ส่วนรายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 6.9 ลา้น

บาท ปัจจุบนัในไตรมาส 1/2564 มีการออกใบแจง้หนีและเก็บเงินไดแ้ลว้บางส่วน สาํหรบัสาํรองเผือขาดทุนดา้นเครดิต

จาํนวน 7.4 ลา้นบาท ไดบ้นัทกึตามมาตรฐานบญัชีกลุ่มเครืองมือทางการเงนิทีบงัคบัใชใ้นปี 2563  

นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษัิท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  ไดต้อบขอ้ซกัถามขอ้ที 2 ดงันี 

ปัจจุบันยังไม่ทราบจํานวนค่าเสียหายทีแน่นอน โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในการพิจารณาในชันศาลอยู่ ซึง

ทนายความของบริษัทไดใ้หค้วามเห็นว่า บริษัทมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัดังกล่าว และฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่า

บรษัิทน่าจะชนะคดีดงักลา่วได ้

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนุมตัิ

งบการเงินประจาํปีของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่านการ

อนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 
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มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจาํปีของบริษัทและบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด

วันที 31 ธันวาคม 2563 ซงึผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี  

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายโอภาส เฉิดพนัธุ ์กรรมการบรษิัท/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทกาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของ

กาํไรสทุธิของงบการเงินของบรษัิทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืน (ถา้ม)ี อย่างไรก็

ตาม เนืองจากผลการดาํเนินการของบริษัทในช่วงปี 2563 ขาดทุนและยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ทงันีงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดยบริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบ

การเงินรวมจาํนวน 43,697,261 บาท มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมจาํนวน 62,688,532 บาท  มีผลขาดทุนสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 42,502,752 บาท และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 

61,279,886 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรกาํไร

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2563 และอนุมติัการงดจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2563 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาการงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการงด

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนมุตัิการงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่

นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี  

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจาํปี 2563 

ประธานมอบหมายใหผ้ศ. อรทยั วานชิดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูร้ายงานในวาระนี 

ผศ. อรทยั วานิชดี แจง้ต่อทีประชมุว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ซงึกาํหนดใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตังผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์ ทจ.75/2561 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ

รายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกหลกัทรพัย ์(ฉบับที ) ซงึกาํหนด

ว่า ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชี จะแต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอกีก็ได ้และหากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ทีมาแลว้ 7 รอบ

ปีบญัชีตดิต่อกนัตอ้งเวน้วรรคการปฏิบติัหนา้ที 5 รอบปีบญัชี โดยการหมนุเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลียนบรษิัทผูส้อบแห่งใหม่ 

บรษัิทสามารถแต่งตงัผูส้อบบญัชีรายอืน ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนนัแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีตามทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ความเป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชี 

รวมทงัความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จงึเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณานาํเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา

อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท เนืองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า เพือประโยชนข์องบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสาํนกังานสอบบญัชีรายใหม่ซงึเสนอค่าสอบ

บญัชีสอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายคา้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทงั บริษัท 

สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั เป็นสาํนกังานทีมีชือเสียงเป็นทียอมรบัในดา้นความเป็นมืออาชีพและประสบการณเ์ช่นกัน 

โดยมีรายละเอียดของผูส้อบบญัชีดงันี 

รายชอืผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

เลขท ี

จาํนวนปีทลีงลายมือชือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

นายบรรจง พชิญประสาธน ์ 7147 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

นายไกรสิทธิ ศิลปะมงคลกลุ 9429 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน 8260 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีขา้งต้นเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัทยงัได้อนมุติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบรษัิทเป็นจาํนวนเงิน 870,000 

บาท และบรษัิทยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 45,000 บาท 

รายการ 
ปี 2564 (ปีทีเสนอ) ปี 2563 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอนื ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอืน 

บรษัิท 870,000 บาท - 1,000,000 บาท - 

บรษัิทย่อย 45,000 บาท - 58,000 บาท - 

รวม 915,000 บาท - 1,058,000 บาท - 

ทงันี บริษัททีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได้

เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับรษัิท/ บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตังผูส้อบบัญชีของบริษัท และการกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึงมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)  

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนมุติัแต่งตงับุคคลดงัต่อไปนีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทประจาํปี 2564  

1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7147 หรือ 

2) นายไกรสิทธิ ศิลปะมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 9429 หรือ 

3) นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8260 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีข้างต้นเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 ของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็น

จาํนวนเงิน 45,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี 

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

ผูด้าํเนินการประชุมชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ซงึกาํหนดให ้ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหนงึในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกับหนงึในสาม (1/3) ของกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่ง โดยกรรมการอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบั

เขา้มารบัตาํแหน่งอีกก็ได ้กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนนัใหจ้บัสลาก

กนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยในการประชุมสามญัประจาํปี 

2564 นีนนั มกีรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ทา่น คือ  

รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสียง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

2. นายคงพันธุ ์ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
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รายชอืกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสียง / ประธานเจา้หนา้ที
บรหิารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษิัท 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท ตังแต่วันที 21 

ธันวาคม 2563 จนถงึวนัที 1 กมุภาพนัธ ์2564 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวไปยังผูถื้อหุ้นผ่าน

ทางตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ แต่เมือครบกาํหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชือบุคคลอืนเพือการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซงึไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดด้าํเนินการตามกระบวนการ

สรรหาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัท โดยพจิารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบตัิ คณุวุฒิ 

ประสบการณ ์ทักษะ และความเชียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจาํนวนกรรมการทังหมดของบริษัท ตลอดจน

ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

แลว้เห็นว่ากรรมการทงั 3 ทา่น เป็นผูที้มีคณุสมบติัครบถว้น ไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเกียวขอ้งกาํหนด และเป็นผูที้มีประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถและเป็นกาํลงัหลักสาํคัญที

ชว่ยใหบ้ริษัทมีความเจรญิกา้วหนา้มาโดยตลอด ปฏิบตัหินา้ทีดว้ยความระมดัระวงั  ตลอดจนพิจารณาถงึความต่อเนืองในการ

ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบตัิงานในตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระทงั 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัทและตาํแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอกีวาระหนงึ ปรากฏตามรายละเอยีดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือ

เชญิประชมุ 

นอกจากนี นายคงพนัธุ ์ปราโมชฯ ซงึไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึงนนั 

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกาํหนด ซึงเท่ากับข้อกาํหนดขันตาํตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสารทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมตลอดจนสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะนาํต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถ้ือหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวม

คะแนนทีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตงัเป็นรายบุคคล และเพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลทีดี กรรมการทีพ้นจาก

ตาํแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุมชวัคราว เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้

อย่างอิสระ 

มติทปีระชุม ทีประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง คือ (1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์ (2) นายคงพันธุ ์ ปราโมชฯ และ  
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(3) นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี 

6.1 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

เห็นดว้ย 37,326,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  -

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 37,326,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมสี่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 40,261,000 หุน้ 

6.2 นายคงพนัธุ ์ปราโมชฯ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

เหน็ดว้ย 77,287,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  -

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 77,287,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 300,000 หุน้ 

6.3 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง / ประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบรษัิท 

เห็นดว้ย 76,887,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  -

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 76,887,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหต ุในวาระนีมีผูถื้อหุน้ทีมสี่วนไดเ้สียและไม่มสิีทธิออกเสียง จาํนวน 700,000 หุน้ 

วาระท ี7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

ผูด้าํเนนิการประชุม ชแีจงต่อทีประชุมว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25 ซงึกาํหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามทีประชุมผูถ้ือ

หุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ

จะกาํหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี 

กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบียเลียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท  
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จาํนวนครงัของการประชุมของคณะกรรมการในปีทีผ่านมา มีดงันี 

การประชุมปี 2563 จาํนวนครังของการประชมุ (ครัง) 

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 1 

คณะกรรมการบริษัท 8 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการบริหารความเสียง 4 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเพือใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาด

ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี 

ตาํแหน่ง ค่าเบยีประชุมต่อครัง 

ประจาํปี 2564 (ปีทเีสนอ) 

ค่าเบียประชุมต่อครัง 

ประจาํปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 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 

คณะกรรมการบริหารความเสียง * 

- ประธานกรรมการบริหารความเสียง 15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการบริหารความเสียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทงันี กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารขอไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ 2564

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหป้ระชมุพิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยวาระนี

ตอ้งผ่านการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม 

มตทิปีระชุม ทีประชมุมีมติอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดทีเสนอ

ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุ (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

ดงันี 

 บริษัท เอ็ม วิช�นั จํากัด (มหาชน) / หน ้า 23



16 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  -

งดออกเสียง - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไม่นาํมาคาํนวณ 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท 

เอ็ม วชัิน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ (MVP-W1)”) 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท ์แจง้ต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการเตรียมความพรอ้มและสร้างความยืดหยุ่นทาง

การเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติ

อนุมตัิใหน้าํเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญ

เพิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชนั จาํกัด (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 

หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เทา่กบั 1.20 บาทต่อหุน้ มอีายุการใชส้ิทธิ 2 ปี นบัจาก

วันทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทงันี ในกรณีทีมีเศษของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เหลือจากการคาํนวณ

ตามอตัราส่วนการจัดสรรดงักล่าวให ้ปัดเศษดงักล่าวทิงทงัจาํนวน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย  ทีแนบไป

พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อหุน้ 

ทังนี ให้กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W ) ในวันที 24 

พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนดังกล่าวยังมีความไมแ่น่นอนจนกว่า

จะไดร้บัการอนมุตัิจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

รวมทงั เห็นควรเสนอต่อทีประชุมใหอ้นุมตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที

บรหิาร และ/หรือบุคคลอนืซงึไดร้บัการแต่งตังและมอบหมายคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มีอาํนาจ

ในการพิจารณาและกาํหนดรายละเอยีดอืนใด อนัจาํเป็นเกียวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ภายใต้

เงือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง และภายใตก้รอบการอนมุตัิของทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซงึรวมไปถงึแต่ไมจ่าํกดัเพียง 

ก. จดัเตรียมขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รวมทงักาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวกบัการออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นตน้ 

ข. ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยืนเอกสารต่าง ๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงาน หรือบุคคลอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

ค. การนาํใบสาํคญั แสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญทีเกิดจากการใชส้ิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสาํคญั แสดงสิทธิฯ เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ง. แต่งตงั ผูร้บัมอบอาํนาจช่วง ใหมี้อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกับการออกและการ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพือใหก้ารออกและการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สาํเรจ็ลลุว่งทกุประการ 
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จ. จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้กบักรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ที

จาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน เพือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์

ฉ. กาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงวันกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัเพมิทุนของบริษัท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) โดยวาระนีตอ้งผ่าน

การอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของ

บริษัท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ -

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี9 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. 

(ทนุจดทะเบยีน) เพอืใหส้อดคล้องกับการเพมิทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่าสืบเนืองจากบริษัทมีความประสงคจ์ะออกเสนอขายทีจะซือหุน้

สามญัเพิมทุนของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที  (“ใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ (MVP-W1)”) ใหแ้กผู่ถื้อหุน้รายเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ในวาระที 8 ขา้งตน้ บรษิัทจงึตอ้งเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอกี 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ จาํนวน 100,000,000 หุน้ มูล

คา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซอืหุน้สามญัของบรษัิท ซงึออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  

และเพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ . 

(ทนุจดทะเบียน) ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  (และทีแกไ้ขเพิมเติม)โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเป็น

ดงันี 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน    150,000,000 บาท  (หนงึรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น    300,000,000 หุน้      (สามรอ้ยลา้นหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ     0.50   บาท    (หา้สิบสตางค)์  

 บริษัท เอ็ม วิช�นั จํากัด (มหาชน) / หน ้า 25



18 

 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  300,000,000 หุน้      (สามรอ้ยลา้นหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ  -    หุน้ (ศนูยห์ุน้)” 

และเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

และ/หรือบุคคลอืนซงึไดร้บัการแต่งตงัและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มอีาํนาจในการ

ดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทงั มอีาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ 

ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นเพือใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิดงักล่าวเสร็จสมบรูณ ์

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชุมจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) 

ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษัิทขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออกเสียง)

โดยมีรายละเอียดดงันี 

เห็นดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ -

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพอืรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท เอ็ม วิชัน จาํกัด (มหาชน) ครังท ี1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-

W1)”) 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชมุว่าเพือรองรบัการใช้สิทธิซอืหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

(MVP-W1) ตามวาระที 8 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณา

อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรับการใชส้ิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซงึจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) และรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 4 และ สงิ

ทีสง่มาดว้ย 5 ตามลาํดบั 

และเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธาน

เจา้หน้าทีบริหาร และ/ หรือ บุคคลอืนใดซึงไดร้ับการแต่งตงั และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
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เจา้หนา้ทีบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการมีอาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีจาํเป็น 

และ/หรือเกียวเนืองกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจนสาํเร็จลุล่วง ภายใตเ้งือนไขของกฎหมายทีเกียวขอ้ง และภายใตก้รอบ

ของการอนมุตัิของทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

จากนนั ผูด้าํเนนิการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไมป่รากฏว่ามีผูถื้อหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจึงเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 

หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษิัท เอม็ วิชนั จาํกดั 

(มหาชน) ครงัที 1 (MVP-W1) ทีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนทีงดออกเสียง) 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนเพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ทีจะซือหุน้สามญัเพิมทุนของบรษัิท เอม็ วิชนั จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ดว้ยคะแนนเสียง

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวม

คะแนนทีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอยีดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ -

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระท ี11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบรคิณหส์นธข้ิอ 3. (วัตถปุระสงค)์ ของบริษัท โดยแก้ไข

วัตถุประสงค ์2 ข้อ และเพมิวัตถุประสงคใ์หมอ่ีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงคทั์งสนิ 61 ข้อ 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวอปัษร วิลาสศักดานนท ์กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผูร้ายงานในวาระนี 

นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์แจง้ต่อทีประชุมว่าเพือใหส้อดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเพือให้

ครอบคลมุถงึธุรกิจทบีริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งแกไ้ขวัตถปุระสงคข์องบริษัท ดว้ย

เหตนีุ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. 

(วตัถปุระสงค)์ ของบริษัท โดยแกไ้ขวตัถปุระสงคใ์นขอ้ 39 และ 58 บางส่วน และเพิมวตัถุประสงคใ์หม่อีก 1 ขอ้ คือขอ้ 61 รวม

เป็นวตัถปุระสงคท์งัสิน 61 ขอ้ ดงันี 

วัตถุประสงคปั์จจบัุน วัตถุประสงคแ์ก้ไขเพมิเตมิใหม่ 

ขอ้ 39. ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา ออกแบบ จัดทาํ 
แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชัน
สาํหรับเว๊ปและอุปกรณ์สือสารทุกชนิด มีเดีย
ออนไลนห์รือสงัคมออนไลนผ์่านโทรศพัทม์ือถือ 
หรือเครืองมือสือสาร ตลอดจนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธใ์นสือต่าง ๆ 

ขอ้ 39.  ประกอบกิจการใหค้าํปรึกษา ออกแบบ จัดทาํ 
แกไ้ข และพฒันา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเค
ชัน แพลตฟอรม์ สาํหรับเว็บไซตแ์ละอุปกรณ์
สือสารทุกชนิด มี เดียออนไลน์หรือสังคม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครืองมือ
สือสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสมัพันธใ์น
สือตา่ง ๆ 
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วัตถุประสงคปั์จจบัุน วัตถุประสงคแ์ก้ไขเพมิเตมิใหม่ 

ขอ้ 58.  ประกอบกจิการคา้ และการจาํหน่ายแพ็คเก็ต 
คปูองทีพกั 

ขอ้ 58.  ประกอบกิจการคา้ และการจาํหน่ายแพ็คเก็ต 
คูปองทีพัก กิจกรรม การเดินทาง และการ
ท่องเทียว และการค้าปกติทัวไปทุกชนิดทุก
ประเภท 

- ขอ้ 61.   ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหนา้ในการ
จาํหน่าย ซือขาย แลกเปลียน  ใหเ้ช่า ให้เช่า
ช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอรม์ 
เวบ็ไซต ์อนิเทอรเ์นต็สาํหรบัทีพกั กจิกรรม การ
เดินทาง การท่องเทียว และการคา้ปกติทัวไป
ทุกชนิดทุกประเภททังสังหาริมทรัพย์และ
อสงัหารมิทรพัย ์

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท จงึขอเสนอพิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. 

ดงันี 

หนังสอืบรคิณหส์นธิปัจจุบัน หนังสอืบรคิณหส์นธิแก้ไขเพิมเตมิใหม่ 

ข้อ 3.   วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ ํานวน 60 ข้อ 
รายละเอียด ตาม บมจ.002 ทีแนบ 

ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 61 ข้อ 
รายละเอียดตาม บมจ.002 ทีแนบ 

และเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติใหบุ้คคลทีไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติม วตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติม ถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใด ๆ เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของ

นายทะเบียน 

จากนนั ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น

ทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี 

ผูด้าํเนินการประชมุจงึเสนอใหที้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 

ของบริษัท โดยแกไ้ขวตัถปุระสงค ์2 ขอ้ ในขอ้ 39 และขอ้ 58 บางส่วน และเพิมวตัถุประสงคใ์หม่อกี 1 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงค์

ทงัสิน 61 ขอ้ โดยวาระนีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ

หุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทปีระชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนทีงดออก

เสียง) โดยมรีายละเอียดดงันี 

เหน็ดว้ย 77,587,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ -

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คดิเป็นรอ้ยละ - 

รวม 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระท ี12 พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้มี) 

ผูด้าํเนินการประชมุแจง้ต่อทีประชุมว่า ผูถื้อหุน้ท่านใดทีมีคาํถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นและคาํเสนอแนะ

แก่บรษิัท สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไดใ้นระเบียบวาระนี 

เมือไมมี่ผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผูด้าํเนินการประชมุจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564

ของบรษัิท 

ปิดประชมุเวลา 15.15 น. 

ลงชือ ประธานทีประชมุ 

 นายทนง ลีอสิสระนกุลู 

 กรรมการบริษัท 

ลงชือ ผูบ้นัทึกการประชุม 

 นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์

เลขานุการบรษัิท 
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(F 53-4) .            ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่21 มกราคม 2565 

ขำ้พเจำ้บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอรำยงำนมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อ
วนัที่ 21 มกรำคม 2565 เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียน และ กำรออก เสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

1. การเพ่ิมทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทไดม้ีมติอนุมัติใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจำรณำ

และอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 22,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 150,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ ำนวน 172,500,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญใหม่จ ำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยเป็นกำร
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สำมญั 45,000,000 0.50 22,500,000 
        ในกำรใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ ำนำจทั่วไป หุน้สำมญั - - -. 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 45,000,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทโดยมี

รำยละเอียดดงันี ้ 

2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

Capital Asia Investment  
Pte. Ltd. 

45,000,000 -  4.20 จะพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดในภำยหลงั 
(ภำยในมีนำคม 2565) 

โปรดพิจำรณำ
หมำยเหตุ  
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หมำยเหต ุ
(1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจำรณำและ

อนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 45,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทเพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงข้ำงตน้ และ
บุคคลดังกล่ำวไม่เป็นบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นกำรทำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน") 

ทัง้นี ้รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ขำ้งตน้ เป็นรำคำเสนอขำยที่เสนอ
ใหท้ี่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำ ซึ่งก ำหนดรำคำเสนอขำยไวอ้ย่ำงชดัเจนและเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ
รำคำตลำดของหุน้สำมญัตำมหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนญุำต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด (และได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ( “ประกาศ ทจ. 
72/2558”) ทั้งนี ้ “ราคาตลาด” บริษัทค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีที่ประชุมคณะกรรมกำร
ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหบ้รษิัทเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกัด (Private Placement) ระหว่ำงวนัที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึง 20 มกรำคม 2565 ซึ่งจะเท่ำกับ 4.63 บำทต่อหุน้ 
(ขอ้มลูจำก www.set.or.th) 

(2) กำรจัดสรรหุน้ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ไม่ว่ำกรณีใด จะตอ้งไม่ท ำให้บุคคลในวงจ ำกัดถือหุน้ของบริษัทในลักษณะที่
เพิ่มขึน้จนถึงหรือขำ้มจดุที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร หรือใน
ลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท  ซึ่งตำมขอ้บังคับของ
บรษิัทก ำหนดใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้อยู่ในบรษิัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

(3) หำกรำคำเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัในครัง้นีต้  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของ
หุน้สำมญัของบริษัท ก่อนท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บรษิัทมีหนำ้ที่หำ้ม
ไม่ให้ผูล้งทุนดังกล่ำวน ำหุน้ที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยทั้งหมดออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น
เริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภำยหลังจำกวนัที่หุน้ดงักล่ำวเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสำมำรถทยอยขำยหุน้ที่ถูกสั่งหำ้มขำยดงักล่ำวไดใ้นจ ำนวน
รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมขำย ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทั้งที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ 
บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ส ำหรบักำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรพัย์
แปลงสภำพต่อบคุคลในวงจ ำกดั  
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(4) บริษัทจะตอ้งเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 3 เดือนนบัจำกวนัที่ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ดังกล่ำว ทั้งนีเ้มื่อพน้ระยะเวลำ 3 เดือนแลว้แต่ภำยใน 12 เดือน ให้
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดรำคำขำยเสนอขำยตำมรำคำตลำด
ในช่วงที่เสนอขำย ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนญุำต
ใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ำกดั แต่หำกบรษิัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้บรษิัท
จะด ำเนินกำรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่ำว  

(5) นอกจำกนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำอนมุตัิกำร
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับกำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ ต่อเนื่องกับกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้
(5.1) ก ำหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรออก เสนอขำย จัดสรรและจองหุ้น

สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนในครำวเดียวทัง้จ ำนวนหรือ หลำยครำว 
จ ำนวนหุน้ที่เสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ้ กำรช ำระเงินค่ำหุน้ ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและ
รำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 

(5.2) เขำ้เจรจำท ำควำมตกลงและลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  ำนำจในด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรออกเสนอขำยและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรจัด
เตรียมกำรลงนำมในแบบค ำขออนุญำต หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรือเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง กำรรบัรอง เอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง กำร
ติดต่อ กำรยื่น และ/หรือ กำรรบัเอกสำร ต่อเจำ้หนำ้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงำนใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำร
น ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(5.3) ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับกำรเพิ่มทนุและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

 เนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ทัง้จ ำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุน้  

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/ 2565 ในวนัที่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. หอ้งสมัมนำชัน้ 12 บริษัท 
สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 โดยก ำหนดรำยชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ (Record Date) เขำ้รว่มประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ ์2565 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

4.1 บรษิัทจะตอ้งขออนมุตัิจำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.2 บริษัทจะตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ รวมทั้งกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิที่
เก่ียวขอ้งกบัทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.3 บริษัทจะตอ้งขออนุมัติต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้สนอขำยหุน้เพิ่มทุนที่ออกให้
ต่อบคุคลในวงจ ำกดั 

4.4 บริษัทจะตอ้งขออนุมตัิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เขำ้จดทะเบียนต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตำมขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิมทุน 
บรษิัทมีแผนกำรใชเ้งินทนุ.ในส่วนที่เพิ่มดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 
1. ลงทนุในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 

และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ (ธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน)์ 

160 ลำ้นบำท ภำยในมีนำคม 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียนส่วนกลำงในกำรบรหิำรงำนและ
ด ำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลำ้นบำท ภำยในธันวำคม 2565 

 189 ล้านบาท  

โดย ณ ปัจจุบนับริษัทอยู่ในระหว่ำงขัน้ตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรที่มีศกัยภำพส ำหรบักำรขยำยธุรกิจธุรกิจ
กำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining)  โดยกำรลงทุนเพื่อซือ้
เครื่องยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จ ำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื ้องต้นศึกษำกำรลงทุนในเครื่อง 
Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภำพในกำรยืนยนัธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่ำเครื่องรำคำไม่เกิน 500,000 บำทต่อเครื่อง (ปัจจุบัน
รำคำที่บริษัทส ำรวจไดอ้ยู่ประมำณ 350,000 – 400,000 บำทต่อเครื่อง) และ ค่ำไฟฟ้ำที่ไม่เกิน 4 บำทต่อหน่วย โดยกำรลงทุน
ดงักล่ำว บรษิัทประมำณว่ำจะใชง้บประมำณไม่เกิน 160 ลำ้นบำท 

 ทั้งนี ้ บริษัทไดต้ั้งเป้ำหมำยอัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ในกำรลงทุน
ดงักล่ำว ซึ่งเป็นอตัรำผลตอบแทนภำยในขัน้ต ่ำตำมนโยบำยบริษัท  และหำกบรษิัทเล็งเห็นถึงโครงกำรที่มีศกัยภำพดงักล่ำว บริษัท
จะด ำเนินกำรศึกษำรำยะเอียด อันอำจรวมไปถึงกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เชี่ยวชำญ ทั้งทำงดำ้นธุรกิจ กำรเงิน และ กฎหมำย เพื่อ
ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนกำรลงทุนที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทนุ กำรท ำสญัญำขอ้กฎหมำยต่ำง ๆ  รวมไป
ถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ตรวจสอบกิจกำร (Due Diligence) ประเมินมลูค่ำ และ ใหเ้สนอควำมเห็นในกำรลงทุนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ซึ่งบรษิัทคำดว่ำจะศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำส 2 - 3 ของปี 2565 และคำดว่ำเริ่มด ำเนินกำรโครงกำร
เชิงพำณิชยไ์ม่เกินเดือนมีนำคม 2566 
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  อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไปใชใ้นกำรเขำ้ลงทนุส ำหรบักำรขยำยธุรกิจตำมที่กล่ำว
ขำ้งตน้ บรษิัทจะตอ้งน ำรำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เก่ียวกับธุรกิจดงักล่ำว มำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพิจำรณำควำม
สมเหตุสมผล และประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญัต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนดงักล่ำวทกุประกำร 

นอกจำกนีเ้งินเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจำกกำรใชต้ำมวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้จ ำนวน 29 ลำ้นบำท จะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถน ำเงินเพิ่ม
ทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส่วนกลำงในกำรบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจ
ของกลุ่มบรษิัทตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนำคตอีกดว้ย 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1 กำรเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะส่งผลให ้บรษิัทมีแหล่งเงินทนุเพิ่มเติม อนัเป็นกำรเสรมิสรำ้งโครงสรำ้งเงินทนุ และฐำนะทำงกำร
เงินของบรษิัท ใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยหำกพิจำรณำจำกอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) ของบรษิัทแลว้ จะท ำใหล้ดลง
จำกเดิม 0.87 เท่ำ เป็น 0.47 เท่ำภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในธุรกิจเดิมของ
บริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สำมำรถต่อยอดจำกธุรกิจเดิมของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับโครงข่ำยกระจำยศูนยก์ลำงของ
กำรท ำรำยกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน และ สินทรพัยด์ิจิทัล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจกำรขยำยธุรกิจกำร
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ ใช้คริปโตเคอร์เรนซี  (Cryptocurrency Mining) ทั้ งในและ
ต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงคล่องตวั อนัจะช่วยส่งผลกระทบใหผ้ลประกอบกำรของบรษิัทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนำคต ซึ่งบรษิัท 
จะพิจำรณำจำกศกัยภำพโครงกำรและอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 

6.2 กำรเพิ่มทนุในลกัษณะแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จะช่วยลดภำระในกำรเพิ่มทนุใหก้บัผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัท โดยบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ผูล้งทุนไดท้ันทีหลังจำกที่บริษัทไดร้บัอนุมัติจำกที่
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 และผูล้งทนุไดต้อบรบักำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทแลว้ 

6.3 ผูล้งทนุมีสถำนะทำงกำรเงินที่ดี และมีสำยสมัพนัธท์ี่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลำกหลำย อนัจะท ำใหบ้รษิัทไดร้บัเงินทนุตำมจ ำนวน
ที่ตอ้งกำรเพื่อใชใ้นกำรด ำนินธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพและควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และสถำบนักำรเงินได ้

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบำยเงินปันผล  
  บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลือจำกหกัภำษีและ
เงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ตำมกฎหมำยและบริษัทไดก้ ำหนดไว ้และกำรจ่ำยปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผล
กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมอื่นใดในอนำคตและปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
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 เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัในครัง้
นีก้บัผลกระทบต่อกำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) บรษิัทเห็นว่ำกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่
ทนุดงักล่ำวจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มำกกว่ำผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจำกกำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 
เนื่องจำกบริษัทจะไดเ้งินทุนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินส ำรองไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
และเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินรองรบัแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสรำ้งทำง
กำรเงินนของบริษัทในระยะยำวและช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในอนำคต บริษัท
เชื่อมั่นว่ำผลก ำไรจำกกำรลงทนุในโครงกำรขำ้งตน้ ซึ่งมีอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่
น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 จะช่วยเพิ่มอัตรำส่วนก ำไรต่อหุ้น (Earning per share) และ กำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึน้ในระยะยำว 

7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้  
  ผู้ลงทุนได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ จะมีฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เรียบรอ้ยแลว้ ผูล้งทนุจะมีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลเมื่อบรษิัทมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดอื่น ๆ  เก่ียวกบักำรเพิ่มทุนครัง้นี ้ในสำรสนเทศเก่ียวกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ำกดั (Private Placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1  คณะกรรมกำรบรษิัทมมีติอนมุตักิำรกำรเพิ่มทนุจดทะเบยีน และกำร

จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
21 มกรำคม 2565 

2 แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมกำรตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 24 มกรำคม 2565 

3  ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในกำรเขำ้รว่มประชมุ
วิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

18 กมุภำพนัธ ์2565 

4 วนัประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 11 มีนำคม 2565 

5  จดทะเบยีนเพิ่มทนุกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ ภำยใน 14 วนั หลงัจำกวนัท่ีที่
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

มีมตอินมุตั ิ

6 ขออนญุำติจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 72/2558 ภำยในเดือนมีนำคม 2565 

7 ด ำเนินกำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 
(Private Placement)  

ภำยในเดือนมีนำคม 2565 

8 จดทะเบยีนเพิ่มทนุช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์ 

ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัท
ไดร้บัช ำระคำ่หุน้สำมญัเพิ่มทนุ  
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บรษิัทขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร 

 
                    

              ขอแสดงควำมนบัถือ 

                  บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

                                             

 
                                                  
 
 
       (นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                       ประธำน กรรมกำรบรษิัท 
 
 
 
 

                                          
                                                                                                                 (นำยโอภำส เฉิดพนัธุ)์ 
                    ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 

                                    
                              
 
                   
                
                (นำยธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ  นำยธรำธร ยวงบณัฑิต) 
                                             กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบรษิัท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private placement) ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม 2565 ไดม้ี
มติอนุมัติกำรออก เสนอขำยและกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวน 45,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ในรำคำหุ้นละ 4.20 บำท ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด 
(และไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบคุคลดงักล่ำวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท 

ในกำรนี ้บริษัทไดจ้ดัเตรียมสำรสนเทศเก่ียวกับกำรออก เสนอขำยและจัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) อนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

1. รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรร 

1.1 วิธีการออก เสนอขายและการจัดสรร 
 บริษัทจะออก เสนอขำยและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) โดย
ก ำหนดรำคำไวอ้ย่ำงชัดเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำอนุมัติ โดยบริษัทไดพ้ิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของรำคำเสนอขำยหุน้เพิ่มทุน ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 4.20 บำท รวมเป็นมูลค่ำเท่ำกับ 189,000,000 
บำท ซึ่งเป็นรำคำเสนอขำยที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท ตำมหลกัเกณฑข์องประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยรำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของหุน้สำมัญของ
บริษัทในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวันท่ีที่ประชุม
คณะกรรมกำรไดม้ีมติใหเ้สนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจำรณำอนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) คือ ระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึง 20 มกรำคม 2565 ซึ่ง
เท่ำกบั 4.63 บำท (ขอ้มลูจำก www.set.or.th) 

ดังนั้น กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ถือเป็นกำรเสนอขำยหุ้นออกใหม่ในรำคำต ่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี ้ธุรกรรมดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษัท และจะตอ้งไดร้บักำรอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ก่อนกำรเสนอขำย และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำว 

บริษัทจะตอ้งเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภำยในระยะเวลำ 3 เดือนนบัจำกวนัที่ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อ
หุ้นครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่ำว ทั้งนีเ้มื่อพ้นระยะเวลำ 3 เดือนแลว้แต่ภำยใน 12 เดือน ให้
คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดรำคำขำยเสนอขำยตำมรำคำตลำดในช่วงที่
เสนอขำย ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตใหบ้ริษัทจด
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ทะเบียนเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกัด แต่หำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได ้บริษัทจะด ำเนินกำร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ที่ไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ผูล้งทุนดังกล่ำวไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตำมนยัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เร่ือง รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) 

นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2565 พิจำรณำ
อนุมัติกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บักำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ  ที่จ  ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/
หรือ ต่อเนื่องกับกำรเพิ่มทุน และ กำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ก ำหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบักำรออก เสนอขำย จดัสรรและจองหุน้
สำมญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุในครำวเดียวทัง้จ ำนวน หรือ หลำย
ครำวจ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย ระยะเวลำกำรเสนอขำย กำรจองซือ้กำรช ำระเงินค่ำหุ้น ตลอดจนก ำหนด
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์

(2) เขำ้เจรจำท ำควำมตกลงและลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ ำนำจในด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนขำ้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำร
จัดเตรียมกำรลงนำมในแบบค ำขออนุญำต หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรือเอกสำรใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง กำรรบัรองเอกสำรต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง กำรติดต่อ กำรยื่น และ/หรือ กำรรับเอกสำร ต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตัวแทนของหน่วยงำนใดๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

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

ทัง้นี ้หำกรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดในครัง้นีต้  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ก่อนที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมี
หนำ้ที่หำ้มไม่ใหผู้ล้งทนุดงักล่ำวน ำหุน้ที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยทัง้หมดออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้
สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุน้ดงักล่ำวเริ่มท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสำมำรถทยอยขำยหุน้ที่ถูกสั่งหำ้มขำยดงักล่ำวได้
ในจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหำ้มขำย ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนงัสือเวียนที่ บจ. (ว) 
17/2558 เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำห้ำมขำยหุ้น (Silent Period) ส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภำพต่อ
บคุคลในวงจ ำกดั 
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นอกจำกนี ้กำรปรบัสิทธิของรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สำมัญของ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1 (MVP-W1)   (“ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจำรณำอีกครัง้ ตำม
ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (MVP-W1) โดยหำก ณ วนัที่
จดัสรรหุน้ดงักล่ำวมีผลท ำใหบ้ริษัทตอ้งมีกำรปรบัสิทธิใหแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทดงักล่ำวขำ้งตน้  ทำงบริษัทจะเร่ง
ด ำเนินกำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส ำหรับรองรบักำรปรับสิทธิ
ดงักล่ำวต่อไป 

1.2 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทนุทีไ่ดรั้บการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน  
บริษัทพิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด โดบริษัทจะพิจำรณำจำกนักลงทุนที่มี

ศกัยภำพทำงดำ้นเงินทุนซึ่งอำจเป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือ ผูล้งทุนสถำบนัต่ำงประเทศ นกัลงทุน และ/หรือ กองทุน
ต่ำงประเทศ ที่มีศักยภำพด้ำนเงินทุนเป็นหลัก สำมำรถพิจำรณำตัดสินใจลงทุนกับบริษัทไดท้ันที เพื่อที่บริษัทจะ
สำมำรถน ำเงินทุนท่ีไดไ้ปต่อยอดเป็นประโยชนใ์นธุรกิจของบรษิัทในระยะยำว และถำ้เป็นนกัลงทุนท่ีประสงคล์งทุนใน
ระยะยำวก็จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทมีสภำพทำงกำรเงินที่ดี และช่วยใหบ้ริษัทมีฐำนะ
ทำงกำรเงินที่ดีขึน้ โดยในกำรพิจำรณำกำรจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัดนัน้ บริษัทจะพิจำรณำทัง้เหตุผล
และควำมจ ำเป็น ตลอดจนโอกำสของเงินที่จะสำมำรถไปท ำประโยชนใ์หก้ับบริษัทในแต่ละช่วงเวลำนั้นควบคู่กันไป
ดว้ยทัง้นี ้บุคคลในวงจ ำกัดที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และ ประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 

 รำยละเอียดของขอ้มลูของบคุคลในวงจ ำกดัที่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

บคุคลที่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษิัท จ ำนวน 45,000,000 หุน้ มีรำยละเอียดดงันี ้
Capital Asia Investment Pte. Ltd. 
สัญชาต ิ : สิงคโปร ์
ทีอ่ยู่ : 160 Robinson Road, #24-08 Singapore 
ประเภทธุรกิจ : บรษิัทจดักำรกองทนุ 
วันทีจ่ดทะเบียน : 6 มิถนุำยน 2560 
กรรมการ : 1) Tang Chow Yang, Eugene 
  2) Tan Kun Chao George 
  3) Pang Wy-Yun Chritopher 
ผู้ถือหุ้นสูงสุด : นำง Kingphongeun Phoummasack 

ความสัมพนัธก์ับบริษทั : Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไม่ไดเ้ป็นบคุคลเก่ียวโยงกันของบรษิัทตำม
นยัของประกำศเรื่อง รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

เหตุผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : เนื่องจำก Capital Asia Investment Pte. Ltd. เป็นบรษิัทจดักำรกองทนุและเป็น
นกัลงทนุสถำบนัท่ีน่ำเชื่อถือ มีเครือข่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้มีศกัยภำพ
ทำงกำรเงินท่ีพรอ้ม ซึ่งบรษิัทไดพ้ิจำรณำจำกสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรจดักำร (Asset 
Under Management: AUM) ที่มีมำกกว่ำ 400 ลำ้นเหรียญสหรฐั ณ สิน้เดือน
พฤศจิกำยน 2564  
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ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับ : บริษัทจะมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพื่อรองรบักำรพิจำรณำกำรขยำยธุรกิจกำร
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ ใช้คริปโตเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency Mining) (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน)์ และเป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บรษิัท 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น : ไม่มี 
 

นอกจำกนี ้ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้เสร็จสมบูรณ์ Capital Asia 
Investment Pte Ltd จะไม่เสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Capital Asia Investment Pte. Ltd. เขำ้มำเป็นกรรมกำร 
และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบรษิัท และจะไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร เนื่องจำกผูล้งทุนเป็นบริษัทจดักำรกองทุนซึ่งเป็นนัก
ลงทนุสถำบนั ดงันัน้บรษิัทไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัแต่อย่ำงใด 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 10 อันดับแรก กอ่นและภายหลังการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ 

ที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) (ณ วันที ่11 พฤศจิกายน 2564) 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) 

 รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน 
(รอ้ยละ) 

รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน 
(รอ้ยละ) 

1 นำยสรุะ คณิตทวีกลุ 39,927,400 16.43 Capital Asia Investment Pte. Ltd. (1) 65,000,000 22.57 

2 นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์ 20,040,000 8.25 นำยสรุะ คณิตทวีกลุ 39,927,400 13.86 

3 Mr. Yim Leak (1) 20,000,000 8.23 นำยโอภำส เฉิดพนัธุ ์ 20,040,000 6.96 

4 นำยบญัชำ พนัธุโกมล 18,916,100 7.78 นำยบญัชำ พนัธุโกมล 18,916,100 6.57 

5 นำยพิสิษฐ์ พำณิชยท์วีกลุ 16,260,850 6.69 นำยพิสิษฐ์ พำณิชยท์วีกลุ 16,260,850 5.65 

6 นำยสำธิต ภำวศทุธิพนัธุ ์ 12,748,500 5.25 นำยสำธิต ภำวศทุธิพนัธุ ์ 12,748,500 4.43 

7 นำยธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ 10,300,000 4.24 นำยธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ 10,300,000 3.58 

8 นำยธรำธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 3.48 น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอำรี (2) 9,937,900 3.39 

9 น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอำรี (2) 7,231,400 2.98 นำยธรำธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 2.93 

10 นำยกิตติศกัดิ์ จ ำปำทิพยพ์งศ ์ 6,000,000 2.47 นำยกิตติศกัดิ์ จ ำปำทิพยพ์งศ ์ 6,000,000 2.08 

อ่ืน(2)  79,490,100 32.71  82,145,950 28.00 

รวม (2) 243,049,350 100.00  293,411,700 100.00 

(1) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไดร้บัโอนหุน้ของบริษัทจาก Mr. Yim Leak จ านวน 20,000,000 หุน้  
(2) ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 มีการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1 (MVP-W1) จ านวน 5,362,350 หุน้ โดย  
- น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอารี มีจ านวนหุน้เพ่ิมจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 2,706,500 หุน้ 
- ผูถ้ือหุน้อ่ืน ๆ มีจ านวนหุน้เพ่ิมจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 2,655,850 หุน้ 
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ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่นกัลงทนุดงักล่ำว นกัลงทุน
จะเขำ้เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 22.57 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (ภำยหลงักำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแลว้ของบริษัท) ทั้งนี ้นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เก่ียวข้องที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ตอ้งนับรวมกำรถือ
หลักทรพัยเ์พื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่ำวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีควำมสมัพันธ์
หรือมีกำรกระท ำร่วมกัน(Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุน้ไวแ้ทน (Nominee)) จึงยงัไม่มีหนำ้ที่ตอ้ง
ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ (Tender Offer) เนื่องจำกยงัไดม้ำซึ่งหุน้ของบรษิัทไม่ถึงจ ำนวนรอ้ยละ 25 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2554 (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

 
1.4 การก าหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นทอีอกใหม่ 

รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่จะเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัในครัง้นีหุ้น้ละ 4.20 บำท มี
ควำมเหมำะสม และเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด (ซึ่งค ำนวณไดเ้ท่ำกับ 4.17 บำทต่อหุน้) ดังนั้น 
กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ถือเป็นกำรเสนอขำยหุ้ นออกใหม่ในรำคำต ่ำตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 โดยรำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของ
บรษิัทในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้ีมติใหเ้สนอวำระต่อ
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหบ้รษิัทเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(Private Placement) คือ ระหว่ำงวันที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึง 20 มกรำคม 2565 ซึ่งเท่ำกับ 4.63 บำท (ข้อมูลจำก 
www.set.or.th) 

ทัง้นี ้รำคำเสนอขำยดงักล่ำวเป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษัทและนกัลงทุนที่ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมัญ
เพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จำกรำคำตลำด โดยคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำถึงผลประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทแลว้
เห็นว่ำกำรก ำหนดส่วนลดจำกรำคำตลำดในอตัรำดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม 

2. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิม  

เนื่องดว้ยบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) บริษัทจึงมีควำมประสงคท์ี่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส ำหรบัรองรบักำรขยำยกิจกำรในอนำคต 
โดยบรษิัทมีแผนกำรใชเ้งินทนุในส่วนที่เพิ่มดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 
1. ลงทนุในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำร
ท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ (ธุรกจิเหมืองขดุบติคอยน)์ 

160 ลำ้นบำท ภำยในมีนำคม 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียนส่วนกลำงในกำรบรหิำรงำนและด ำเนินธุรกิจ
โดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลำ้นบำท ภำยในธันวำคม 2565 

 189 ล้านบาท  
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โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่ำงขัน้ตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรที่มีศักยภำพส ำหรบักำรขยำยธุรกิจกำร
ตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining)  โดยกำรลงทุนเพื่อซือ้
เครื่องยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จ ำนวน 300 - 400 เครื่อง โดย เบื ้องต้นศึกษำกำรลงทุนในเครื่อง 
Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภำพในกำรยืนยนัธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่ำเครื่องรำคำไม่เกิน 500,000 บำทต่อเครื่อง (ปัจจุบัน
รำคำที่บริษัทส ำรวจไดอ้ยู่ประมำณ 350,000 – 400,000 บำทต่อเครื่อง) และ ค่ำไฟฟ้ำที่ไม่เกิน 4 บำทต่อหน่วย โดยกำรลงทุน
ดงักล่ำว บรษิัทประมำณว่ำจะใชง้บประมำณไม่เกิน 160 ลำ้นบำท 

 ทั้งนี ้ บริษัทไดต้ั้งเป้ำหมำยอัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ในกำรลงทุน
ดงักล่ำว ซึ่งเป็นอตัรำผลตอบแทนภำยในขัน้ต ่ำตำมนโยบำยบริษัท และหำกบรษิัทเล็งเห็นถึงโครงกำรที่มีศกัยภำพดงักล่ำว บริษัท
จะด ำเนินกำรศึกษำรำยะเอียด อันอำจรวมไปถึงกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำที่เชี่ยวชำญ ทั้งทำงดำ้นธุรกิจ กำรเงิน และกฎหมำย เพื่อ
ด ำเนิน กำรศึกษำควำมเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนกำรลงทุนที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุน กำรท ำสญัญำขอ้กฎหมำยต่ำง ๆ และ
รวมไปถึงกำรตรวจสอบกิจกำร (Due Diligence) กำรประเมินมูลค่ำ และกำรใหค้วำมเห็นในกำรลงทุนต่อคณะกรรมกำร ซึ่งบริษัท
คำดว่ำจะศกึษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรแลว้เสรจ็ประมำณภำยในไตรมำส 2 - 3 ของปี 2565 และคำดว่ำเริ่มด ำเนินกำรโครงกำร
เชิงพำณิชยไ์ม่เกินเดือนมีนำคม 2566 หำกโครงกำรอัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 
บริษัทจะพิจำรณำปรบัเปล่ียนรำยละเอียดในตัวโครงกำร (เช่น กำรเปล่ียนรุ่นของเครื่องขุด) จนกว่ำจะไดร้ับผลตอบแทนตำม
เป้ำหมำย 

 บรษิัทยงัไม่สำมำรถระบแุน่ชดัในรูปแบบโครงสรำ้งของกำรลงทนุว่ำจะเป็นกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์ุน้สำมญั หรือ สินทรพัยท์ี่
เป็นเครื่องยืนยันธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) 
ซึ่งอำจท ำใหร้ะยะเวลำแตกต่ำงกนัออกไปไดด้งันี ้ 

- กรณีลงทนุในหลกัทรพัยห์ุน้สำมญัที่ด  ำเนินธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
1  ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (Memorandum of Understanding : 

MOU) และ สญัญำรกัษำควำมลบั (Non-disclosure Agreement : 
NDA) 

ประมำณ 0.5 - 1 เดือน 

2 ว่ำจำ้งที่ปรกึษำทำงกำรเงิน กฎหมำย บญัชี และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อศกึษำควำมเป็นไปได ้ผลตอบแทนกำรลงทนุ 
และ เขำ้ตรวจสอบกจิกำร (Due Diligence) กำรประเมินมลูคำ่ 

ประมำณ 1 - 2 สปัดำห ์

3 ท ำกำรศกึษำควำมเป็นไปได ้ผลตอบแทนกำรลงทนุ และ เขำ้ตรวจสอบ
กิจกำร (Due Diligence) กำรประเมินมลูคำ่ 

ประมำณ 2 - 6 เดือน 
(ทัง้นีข้ึน้กบัควำมพรอ้มของขอ้มลู) 

4 ขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทจะปฏิบตัตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น 

ประมำณ 2 เดือน 

 

5 จดัท ำและลงนำมในสญัญำผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) และ/
หรือ สญัญำซือ้ขำยหุน้ (Share Purchase Agreement หรือ Share 
Subscription Agreement) รวมทัง้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 

ประมำณ 1 – 3 เดือน 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
6 จดัท ำสญัญำซือ้ขำยเครื่องยืนยนัธรุกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 

และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency 
Mining) (ถำ้มี) 

ประมำณ 1 – 4 เดือน 

(ขึน้อยู่กบัจ ำนวนท่ีตอ้งกำร
จดัซือ้เพิ่มเติม) 

7 เริ่มด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ ภำยในมีนำคม 2566 

 
- กรณีลงทุนในสินทรพัยท์ี่เป็นเครื่องยืนยนัธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 

(Cryptocurrency Mining) 

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
1  ว่ำจำ้งที่ปรกึษำทำงกำรเงิน, กฎหมำย, บญัชี และ หน่วยงำนอื่นที่

เก่ียวขอ้ง เช่น เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อศกึษำควำมเป็นไปได ้ผลตอบแทน
กำรลงทนุ 

ประมำณ 1 - 2 สปัดำห ์

2 ศกึษำควำมเป็นไปได ้ผลตอบแทนกำรลงทนุ  ประมำณ 1 - 3 สปัดำห ์

3 ขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทจะปฏิบตัตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น 

ประมำณ 2 เดือน 

 

4 จดัท ำสญัญำซือ้ขำยเครื่องยืนยนัธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency 
Mining) และ/หรือ สญัญำที่เก่ียวกบัสถำนท่ีที่ใชป้ระกอบกจิกำรดงักล่ำว 
(ถำ้มี) 

ประมำณ 1 - 6 เดือน 

5 เริ่มด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์ ภำยในมีนำคม 2566 

  อย่ำงไรก็ตำมกำรลงทนุขำ้งตน้บรษิัทไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเส่ียงที่ส  ำคญั ดงันี ้
(1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์ เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node 

validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ดงักล่ำว บริษัทจ ำเป็นตอ้งศกึษำ
ควำมเป็นไปได ้รวมทัง้ผลตอบแทนกำรลงทุนที่มีอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 10 นั้น บริษัทอำจจะประสบปัญหำที่ไม่สำมำรถควบคุม เช่น กำรเติบโตบนเครือข่ำยบิทคอยนท์ี่นอ้ยลงหรือชำ้
กว่ำคริปโตเคอรเ์รนซีสกุลอื่น กำรเปล่ียนแปลงอัตรำก ำลังกำรค ำนวณ (hash rate) ของธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นตน้ จนท ำใหผ้ลตอบแทนที่
เกิดขึน้จรงิไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณไ์ว ้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอรเ์รนซี เนื่องจำกรำคำของคริปโตเคอรเ์รนซีเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัอนัดบัแรก
ในกำรประกอบธุรกิจกำรยืนยันธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) ดังนั้นรำคำของคริปโตเคอรเ์รนซีจึงเป็นส่ิงที่ส  ำคัญที่ส่งผลต่อรำยไดแ้ละกระแสเงินสดของ
ธุรกิจ โดยจำกขอ้มลูในอดีตที่ผ่ำนมำนัน้ รำคำของคริปโตเคอรเ์รนซีหลกั ๆ เช่น บิทคอยน ์(bitcoin) มีควำมผนัผวนสงู อีก
ทัง้กำรเปล่ียนแปลงของรำคำในอนำคตนั้นเป็นส่ิงที่ไม่สำมำรถคำดเดำได ้ดงันั้นเมื่อรำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทมีควำมผนัผวน ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรสภำพคล่องทำงดำ้นกำรเงินของบรษิัท  
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(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ เนื่องจำกเทคโนโลยีส ำหรบัเครื่องจกัรในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) นัน้ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรป์ระมวลผล ซึ่งหำก
เป็นคริปโตเคอร์เรนซีชนิดบิทคอยน์ (bitcoin) ส่วนใหญ่ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ชนิด ASICs (Application Specific 
Integrated Circuits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซบัซอ้น และ มีประสิทธิภำพท่ีสงู และมีผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรำย ประกอบกับ 
กำรเริ่มเป็นที่รูจ้กัของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทลัในหลำยประเทศทั่วโลก รวมทัง้ผูป้ระกอบกำรเริ่มหนัมำให้
ควำมสนใจในกำรเข้ำลงทุนธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) มำกยิ่งขึน้นัน้ จึงเป็นปัจจยัส ำคัญที่ผูผ้ลิตอำจจะด ำเนินกำรผลิตเครื่องธุรกิจกำรตรวจสอบ 
(Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ไดไ้ม่เพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำร หรือ อำจจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรส่งมอบที่นำนมำกขึน้ 

(4) ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาล หรือ หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล ธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ปัจจบุนัเหรียญบิทคอยนย์งัไม่สำมำรถ
ใชช้ ำระหนีต้ำมกฎหมำยของไทยได ้และธนำคำรแห่งประเทศไทยไดเ้คยออกมำแนะน ำใหป้ระชำชนพิจำรณำถึงควำม
เส่ียงเนื่องจำกกำรลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอรเ์รนซีมีควำมผนัผวนสูง  ดงันั้นในกรณีที่รฐับำลมีกำรก ำหนด
มำตรกำรควบคุมเหรียญบิทคอยนใ์นตลำด อำจส่งผลใหเ้หรียญที่บริษัทขดุไดห้รือที่ถืออยู่ ไดร้บัผลกระทบจำกกฎหมำย
และกฎเกณฑด์งักล่ำว ซึ่งอำจส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได ้นอกจำกนีก้ำรควบคมุของรฐับำลเก่ียวกับ
ธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนใ์นประเทศไทยยงัไม่มีควำมชดัเจนในปัจจุบนั รวมถึงยงัไม่มีกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งโดยตรง ดงันัน้
จึงมีควำมเส่ียงที่ในอนำคตอำจจะมีกำรออกกฎหมำยควบคมุกำรท ำธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยนซ์ึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบ
ต่อบรษิัทได ้

(5) ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน เนื่องจำกพลงังำนไฟฟ้ำเป็นปัจจยัหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นกำรเกิดขึน้ของธุรกิจกำรตรวจสอบ 
(Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมำกขึท้  ำใหม้ีควำม
เส่ียงของรำคำพลงังำน หรือ แมก้ระทัง้ผลกระทบจำกมำตรกำรของภำครฐัเก่ียวกบักำรควบคุมกำรใชพ้ลงังำน ซึ่งรวมถึง
ควำมเส่ียงที่เกิดจำกไฟฟ้ำไม่เสถียร หรือ ไฟฟ้ำดับ เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำเป็นปัจจัยหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) หำกกรณีเกิด
เหตุกำรณไ์ฟฟ้ำที่ไม่เสถียรหรือไฟฟ้ำดบั อำจะเป็นควำมเส่ียงท ำใหบ้รษิัทไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ในขณะนัน้ได ้

(6) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอรเ์รนซี ผ่านตัวกลาง เนื่องจำกกำรแลกเปล่ียนสินทรพัย์
ดิจิทลั หรือ ครปิโตเคอรเ์รนซี นั้นจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนตวักลำงที่เป็นศูนยซ์ือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Exchange) ซึ่งบริษัท
อำจจ ำเป็นตอ้งฝำกสินทรพัยด์ิจิทัล หรือ คริปโตเคอรเ์รนซี ไวก้ับตวักลำงดังกล่ำว บริษัทจึงมีควำมเส่ียงต่อกำรโดนโจรกรรม
เหรียญที่ฝำกไวไ้ด ้ 

(7) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเคร่ืองยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่
ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง เนื่องจำก เครื่องยืนยนัธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) มีกำรพฒันำไปอย่ำงรวดเร็ว จ ำนวนเครื่อง
ยืนยนัธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) 
ที่เพิ่มมำกยิ่งขึน้ หรือ กำรลดผลตอบแทนจำกกำรยืนยนักำรท ำธุรกรรมของ Bitcoin เพื่อเป็นกำรสรำ้งสมดลุและป้องกนัปัญหำ
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สินทรัพย์เฟ้อ (Bitcoin Halving) นั้น  มีควำมเส่ียงที่บริษัทจะไดร้ับผลตอบแทนจำกกำรเครื่องยืนยันธุรกิจกำรตรวจสอบ 
(Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง ซึ่งรวมถึงควำม
เส่ียงจำกกำรเส่ือมสภำพของเครื่องยืนยนัธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใชค้ริปโต
เคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เนื่องจำกธุรกิจยืนยันธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำ
ธุรกรรมที่ ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอรใ์นกำรประมวลผล และ 
ด ำเนินกำรตลอด 24 ชม. ซึ่งมีควำมเส่ียงที่เครื่องคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้ำดงักล่ำวจะมีกำรเสื่อมสภำพลงตำม
ระยะเวลำที่ด  ำเนินกำรไปได ้

  ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุนในครัง้นี ้ไปใชใ้นกำรเขำ้ลงทุนส ำหรบักำรขยำยธุรกิจตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ 
บริษัทจะต้องน ำรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจดังกล่ำว มำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำควำม
สมเหตุสมผล และประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญัต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนดงักล่ำวทกุประกำร 

นอกจำกนีเ้งินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำกกำรใชต้ำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้จ ำนวน 29 ลำ้นบำท จะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถน ำเงิน
เพิ่มทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลำงในกำรบริหำรงำนและด ำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรบักำรขยำย
ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนำคตอีกดว้ย 

ทั้งนี ้ภำยหลังกำรเพิ่มทุนและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูล้งทุนในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไดร้บั
เงินทุนเป็นจ ำนวน 189,000,000 บำท ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะเป็นจ ำนวนเงินลงทุนที่เพียงพอส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรใช้
เงินดงักล่ำว ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำโดยใหค้วำมส ำคญักบัอตัรำผลตอบแทนที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ลงทนุในธุรกิจดงักล่ำว โดย
พิจำรณำมลูค่ำที่เขำ้ลงทุนในธุรกิจดงักล่ำว และผลตอบแทนที่คำดว่ำจะไดร้บั รวมถึงคณุสมบตัิและเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่แตกต่ำงกนัใน
แต่ละธุรกิจ ประกอบกบักำรกฎเกณฑแ์ละระเบียบที่เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ และควำมพรอ้มดำ้นแหล่งเงินทนุของบรษิัท 

 

3. ผลกระทบทีจ่ะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี ้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น(Control 

Dilution)  
 

=                           จ ำนวนหุน้เพ่ิมทนุที่เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 
      จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ที่มีอยู่เดิม +  จ ำนวนหุน้เพ่ิมทนุที่เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

=                   45,000,000  
       248,411,700 + 45,000,000 
=     45,000,000  
      293,411,700  
=    15.33%  

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)  
 

=     รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
                          รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  
=     4.63 – 4.56 
             4.56  
=    1.54%  
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
หมำยเหต:ุ  

1. รำคำตลำดก่อนเสนอขำย = รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบรษิัทในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15
วนัท ำกำรติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติใหอ้อกหุน้เพิม่ทนุ 

 

2. รำคำตลำดหลงัเสนอขำย =                     (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม) +  
                                                          (รำคำเสนอขำย x จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั) 

                                                           จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ท่ีมีอยู่เดิม + จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ 
                                                                                                                          บคุคลในวงจ ำกดั 

                                          =            (4.63 x 248,411,700) + (4.20 x 45,000,000)  
                                                                     (248,411,700 + 45,000,000)  

                                          =     4.56 
3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น  
  (Earning Per Share Dilution)  

=    ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย – ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย 
                       ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย 
=      0.0594 – 0.0503 
             0.0594 
=    15.3199% 
หมำยเหต:ุ  
ก ำไรต่อหุน้ก่อนเสนอขำย =       ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั  
                                                  จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ท่ีมีอยู่เดิม 
ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย =                             ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั  

                                           จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม + จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก ่
                                                                                                       บคุคลในวงจ ำกดั 

 
 

4. ความคุ้มค่าทีผู่้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงข้องผู้ถือหุ้น 

 เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดัในครัง้นีก้ับ
ผลกระทบต่อกำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ บรษิัทเห็นว่ำกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำวจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มำกกว่ำผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจำกกำรลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ เนื่องจำก
บริษัทจะไดเ้งินทุนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินส ำรองไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท และเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งเงินรองรบัแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของบริษัทใน
ระยะยำวและช่วยเพิ่มควำมยดืหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทในอนำคต  

 แมว้่ำกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด จะท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลง  (Control 
Dilution) แต่ทัง้นี ้บริษัทเชื่อมั่นว่ำผลก ำไรจำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ของบริษัท จะมีอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal 
Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10  อีกทัง้เป็นกำรลดควำมพึ่งพำในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอตัรำส่วน
ก ำไรต่อหุน้ (Earning per share) และ กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยำวและสม ่ำเสมอ 
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5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

5.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกัด เนื่องจำกบริษัทไดพ้ิจำรณำถึงแนวทำงกำรเพิ่มทุนหลำยวิธี เช่น กำรกูย้ืมเงิน กำรออกตรำสำรหนี ้
กำรออกและเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และพบว่ำกำรเพิ่มทุนโดยกำรเสนอขำยหุน้สำมญัใหก้ับ
บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) นัน้มีควำมแน่นอนเรื่องของจ ำนวนเงินทนุท่ีจะไดร้บัและใชร้ะยะเวลำรวมไปถึง
ขัน้ตอนนอ้ยกว่ำกำรเพิ่มทุนดว้ยวิธีอื่น นอกจำกนีก้ำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Capital 
Asia Investment Pte Ltd จะช่วยเสรมิสรำ้งโครงสรำ้งเงินทนุ และฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั ใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยหำก
พิจำรณำจำกอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแลว้ จะท ำให้ลดลงจำกเดิม 0.87 เท่ำ เป็น 0.47 เท่ำ
ภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุน และเป็นกำรลดภำระของบริษัทในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบักำรขยำยกิจกำรของ
บรษิัททัง้ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้
ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ไดอ้ย่ำงคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบใหผ้ลประกอบกำรของบริษัทมี
แนวโน้มที่ดีขึน้ในอนำคต ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำจำกศักยภำพโครงกำรและอัตรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of 
Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทนุ และความพอเพยีงของแหล่งเงนิทนุ 
 ภำยหลงัจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำถึงแนวทำงและควำมสมเหตุสมผลของแผนกำรใชเ้งินเพิ่มทุน 
และควำมเพียงพอของแหล่งเงินทนุในครัง้นีแ้ลว้ คณะกรรมกำรรบัรองว่ำ แผนกำรใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษิัทตำมที่ระบไุว้
ในข้อ 2 ข้ำงต้น มีควำมสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนำคต  อีกทั้ง
คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำคดัเลือกโครงกำรท่ีอยู่ในวงเงินและใหผ้ลตอบแทนตำมที่ก ำหนดไว้ 

 กำรเพิ่มทุนในครัง้นีย้งัจะสำมำรถท ำใหบ้ริษัทสำมำรถน ำเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส ำหรบั
บรษิัท เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตำมแผนกำรขยำยธุรกิจของบรษิัท ต่อไปในอนำคต 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนใหก้ับผูล้งทุน รวมทั้งไดร้บัเงิน
จำกกำรขำยเสนอขำยหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558 
และ ตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ภำยในเดือนมีนำคม 2565 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมเห็นต่อแผนกำรใชเ้งินท่ีบรษิัท ว่ำมีควำมเหมำะสมดงันี ้
(ก) คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ กำรใชเ้งินเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจที่เครื่องยืนยันธุรกิจกำร

ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เช่น กำร
ลงทุน เพื่อซือ้เครื่องยืนยนักำรท ำธุรกรรมที่ใชบ้ิตคอยน ์(Bitcoin mining) จ ำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบือ้งตน้ศึกษำ
กำรลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภำพในกำรยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่ำเครื่องรำคำไม่เกิน 
500,000 บำทต่อเครื่อง และ ค่ำไฟฟ้ำที่ไม่เกิน 4 บำทต่อหน่วย นัน้เหมำะสม มีควำมเป็นไปได ้เนื่องจำกพิจำรณำจำก 
งบประมำณกำรลงทุน และ ผลตอบแทนกำรลงทุนที่คำดว่ำจะไดร้บั และเงินทุนดงักล่ำวมีควำมเพียงพอ และ รวมทั้ง
คณะกรรมกำรบริษัทยังพิจำรณำควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนจำกศักยภำพโครงกำรและอัตรำผลตอบแทนภำยใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ที่จะเกิดขึน้อีกดว้ย 

(ข) คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ กำรใชเ้งินเพื่อไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลำงส ำหรบับริษัทนั้นมีควำม
เหมำะสมเนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มสภำพคล่องในกำรบริหำรงำน จดักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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ทัง้นี ้หำกบรษิัทไม่ไดร้บัเงินจำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลใหบ้รษิัทอำจสญูเสียโอกำสในกำรขยำยธุรกิจตำม
แผนธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจ ำเป็นที่จะตอ้งเตรียมควำมพรอ้มในกำรลงทุน โดยกำรจดัหำแหล่งเงินทุนส ำหรบักำร
ลงทุนในอนำคต อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทตอ้งใชเ้งินลงทุนเกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรเพิ่มทุนในครัง้นี ้ บริษัทจะ
พิจำรณำจัดหำเงินทุนจำกแหล่งอื่น ๆ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรขำ้งตน้ โดยจะค ำนึงถึง
สถำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและสภำวะตลำดทนุเป็นส ำคญัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบักิจกำรและผูถื้อหุน้ 

5.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจ่ะด าเนินการ 
 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วรบัรองว่ำ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนีส้มเหตุสมผลและแผนกำรใชเ้งิน
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลกับจ ำนวนเงินไดร้บัมำ เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นกำรลดภำระทำง
กำรเงินของบรษิัทและครอบคลมุงบประมำณและเพียงพอต่อในกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตำมแผนกำรขยำยธุรกิจ
ของบรษิัทต่อไปในอนำคต  
 นอกจำกนีช้่วงเวลำกำรใชเ้งินในแต่ละช่วงเวลำตำมขอ้ 2 มีควำมเหมำะสมอีกดว้ยเช่นกนั 

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการด าเนินงานตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 
 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวไม่ไดม้ีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลง
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทและนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นกำรเพิ่มสภำพคล่องและ
รองรบักำรขยำยธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนำคต อีกทัง้จะเป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแกรง่ทัง้ในเชิงโครงสรำ้งทำงกำรเงิน ซึ่ง
หำกพิจำรณำจำกอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแลว้ จะท ำใหล้ดลงจำกเดิม 0.87 เท่ำ เป็น 0.47 เท่ำ
ภำยหลงัจำกกำรเพิ่มทนุ อนัจะช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทในอนำคต  
 ดังนั้น กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรประกอบธุรกิจเดิม ฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท โดยธุรกิจกำรตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันกำรท ำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) นีท้ี่ใหอ้ตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 จะเป็น
กำรลดควำมพึ่งพำในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง รวมทัง้เพิ่มผลก ำไรและกระแสเงินสดใหก้บับรษิัท 

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย 
 บริษัทก ำหนดรำคำเสนอขำยซึ่งเป็นกำรเจรจำร่วมกันระหว่ำงบริษัทกับผูล้งทุน โดยบริษัทไดเ้ปรียบเทียบกับ
รำคำตลำดของหุน้ของบริษัท ซึ่งค ำนวณจำกรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมกำรไดม้ีมติใหเ้สนอวำระต่อที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน คือ ระหว่ำงวนัที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึง 20 
มกรำคม 2565 ซึ่งเท่ำกบัหุน้ละ 4.63 บำท รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุขำ้งตน้จึงเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำำกว่ำรอ้ยละ 90 
ของรำคำตลำดตำมประกำศที่ ทจ. 72/2558 

5.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผู้ลงทนุทีไ่ด้รับการจัดสรรในคร้ังนี ้
เมื่อพิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรออก  เสนอขำยและจัดสรรหุ้น

สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทนุดงักล่ำวขำ้งตน้ เนื่องจำกผูล้งทนุดงักล่ำวเป็นนกัลงทุนสถำบนัที่น่ำเชื่อถือ มี
เครือข่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทั้งมีศกัยภำพทำงกำรเงินที่พรอ้ม ซึ่งบริษัทไดพ้ิจำรณำจำกสินทรพัยภ์ำยใตก้ำร
จัดกำร (Asset Under Management : AUM) ที่มีมำกกว่ำ 400 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ณ สิน้เดือนพฤศจิกำยน 2564 
ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติอนุมตัิกำรออก เสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูล้งทุน 
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โดยมีควำมเห็นว่ำเงื่อนไขกำรจดัสรร รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุนัน้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะท ำใหบ้รษิัทจะสำมำรถจดัหำแหล่งเงินทนุไดใ้นวงเงินท่ีตอ้งกำรภำยในเวลำที่จ  ำกดั 

5.7 วิธิการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 
 เมื่อพิจำรณำถึง ศกัยภำพควำมพรอ้มทำงดำ้นกำรเงินและเจตนำในกำรเขำ้บริหำร และ /หรือ ครอบง ำกิจกำร
ของนกัลงทนุนัน้ คณะกรรมกำบรษิัทรพิจำรณำและตรวบสอบขอ้มลูของผูล้งทุนดงักล่ำวแลว้ โดยคณะกรรมกำรบรษิัท
ไดต้รวจสอบขอ้มูลต่ำง ๆ  เช่น Company Profile งบกำรเงิน เป็นตน้ ตลอดจนกำรสอบถำมจำกบุคคลอื่นถึงประวัติ
ของผูล้งทนุ 

ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิัทรบัรองว่ำผูล้งทุนดงักล่ำวมีศกัยภำพทำงกำรเงินท่ีพรอ้ม และไม่ไดม้ีเจตนำจะเขำ้มำ
บริหำร หรือ ครอบง ำกิจกำรแต่อยำงใด ทั้งนีใ้นกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรบริษัทไดด้  ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงั
และมีควำมเห็นว่ำบคุคลดงักล่ำวเป็นผูท้ี่มีศกัยภำพในกำรลงทนุ หรือมีกำรด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบคุคลดงักล่ำวจะ
สำมำรถลงทนุในบรษิัทไดจ้รงิ 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

 ในกรณีที่กรรมกำรของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุน โดย
กระท ำกำร หรือละเวน้กำรกระท ำกำรใดอันเป็นกำรไม่ปฏิบัติหนำ้ที่ดังกล่ำวและก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัท บริษัท
สำมำรถเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนนัน้ได ้แต่หำกบรษิัทไม่เรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนดงักล่ำว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษัทด ำเนินกำรเรียกรอ้งได้ และหำกบริษัทไม่
ด ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้สำมำรถฟ้องเรียกรอ้งค่ำเสียหำยจำกกรรมกำรคนดงักล่ำวแทนบรษิัทไดต้ำมมำตรำ  
85 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 นอกจำกนี ้หำกกำรกระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรใดของกรรมกำรอันเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มี ควำมเก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษิัทอำจฟ้องเรียกใหก้รรมกำรรบัผิดชอบในกำรส่งคืนประโยชนด์งักล่ำวแก่บรษิัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท
ด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้ซึ่งหำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้แจง้ภำยใน 1 เดือน นบัแต่วันที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดังกล่ำว
สำมำรถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ำกกรรมกำรนัน้แทนบรษิัทไดต้ำมมำตรำ  89/18 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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บรษิัทขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร 

    

    จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

                        บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                             

 
                                                  
                
                  (นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                         ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
 
 
                                                          
 
                           
                   (นำยโอภำส เฉิดพนัธุ)์ 
                                                                     ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 51  

ค าชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มกำรประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป                

ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

10120 ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ (สิ่งทีส่ง่มาด้วย 9) 

วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวนสำม (3) แบบตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 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) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้  ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทตำมที่

บรษิัทไดเ้สนอชื่อไว ้คือ 

• ผศ. อรทยั วำนิชดี  กรรมกำรอิสระ 

 ในกรณีมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐำนมำยงั เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที ่11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
ภายในวันที ่8 มีนาคม 2565 

 
หลักฐานทีต่อ้งน ามาแสดงในวันประชุม 

ผูเ้ขำ้รว่มประชมุโปรดแสดงเอกสำรดงัต่อไปนี ้(แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้รว่มประชมุ 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บคุคลธรรมดำ 

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผูถื้อหุน้ลงลำยมือชื่อแลว้  
(2) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว

ขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงชื่อหรือนำมสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่น
หลกัฐำนประกอบดว้ย  
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1.2 นิติบคุคลโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) 

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ) ท่ีมำดว้ยตนเองลงลำยมือชื่อแลว้ 
(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ) ที่มำประชุมมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุตำมข้อ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มี
อ  ำนำจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเขำ้ประชมุลงลำยมือชื่อแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ

ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยุตำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉันทะ

ไดล้งลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
(4) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยขุองผูร้บัมอบฉนัทะตำมขอ้ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลำยมือชื่อแลว้ 
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถว้นและลง

ลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบ
ฉันทะ ในกรณีที่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
ผูเ้ขำ้ประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐำนหนงัสือมอบอ ำนำจทกุทอดตลอดสำยที่ระบใุหบ้คุคลที่มำประชมุมีสิทธิเขำ้
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 

(3) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) ทัง้นีต้อ้งมีขอ้ควำมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบคุคลท่ีลงลำยมือชื่อเป็นผู้
มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยุตำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทน
นิติบคุคล ท่ีบคุคลดงักล่ำวไดล้งลำยมือชื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง 

(5) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยขุองผูร้บัมอบฉนัทะตำมขอ้ 1.1 (2) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเขำ้ประชมุลงลำยมือชื่อแลว้ 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึ่งไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ตำมขอ้ 1.2 หรือ ขอ้ 2.2 

(4) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศใหค้สัโตเดียน  (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงลำยมือชื่อ

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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(5)      หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) ใน

กรณีที่ตน้ฉบับเอกสำรไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษ และรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล

โดยผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบรษิัท 

หมายเหตุ 

(1) โปรดติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่ำและลงวันที่ที่ท  ำหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่ำว 

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศใหแ้นบส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดย
หน่วยรำชกำรที่มีอ  ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่หนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำร
รบัรองจำกโนตำรีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ  ำนำจไม่เกิน 3 เดือน โดยจะตอ้งมีรำยละเอียดชื่อ
นิติบุคคลผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอ้จ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตั้ ง
ส ำนกังำนใหญ่ 

(3) ส ำหรบันิติบคุคลต่ำงประเทศ เอกสำรใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลเป็นภำษำองักฤษแนบ
มำพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ ซึ่งผูถ้ือหุน้หรือผูร้บั

มอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สำมำรถแบ่ง

กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น กำรลงคะแนน

เสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

2.2 หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุวไ้ม่

ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง

กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้

ตำมที่เห็นสมควร  

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้

1. ประธำนที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมควำมเห็นจำกที่

ประชมุว่ำ ผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
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2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะยกมือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นกำรลงคะแนนลบั) ผู้

ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม

ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะ

ก ำหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้  

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

•    กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ  

•     กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมำย หรือขอ้บงัคบับริษัทก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตำมที่กฎหมำย 

หรือขอ้บงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุรบัทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ 

1. หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีหนึ่งเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงชีข้ำด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในมตินั้น เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้

กรรมกำร และประธำนที่ประชุมอำจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้นออก

นอกที่ประชมุชั่วครำวก็ได ้ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  
ประธำนที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวำระ
จำกกำรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยประธำนในที่ประชมุจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและท ำเครื่องหมำยยืนยนักำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน โดย
บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถำ้มี) ออกจำกจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เขำ้ร่วมประชุมในวำระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย และจะแจง้ผลกำรนับคะแนนใหท้ี่
ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสรจ็สิน้กำรประชมุ  

กรณีที่จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณี  คัสโตเดียน 
(Custodian)) หรือ กรณีที่มีกำรแกไ้ขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ำกบั 
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ข้อบังคับของ 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(ทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที ่5  

คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 18. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยหำ้ (5) คน โดย
กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบริษัท
จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 กรรมกำรของบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 19.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรดงัต่อไปนี ้

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

กรณีเลือกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

 
ขอ้ 20. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วน
หน่ึงในสำม (1/3)  

กรรมกำรซึ่งพน้ต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้ับสลำกกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  
 

ขอ้ 23. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

    
ขอ้ 25. กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงมติอนุมตัิ โดย

อำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ หรือ
ใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัทมีสิทธิไดร้ับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบรษิัท 
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ขอ้ควำมในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้มำจำกพนกังำน หรือลกูจำ้งของบริษัทใน
อนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัท 
 
 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

 กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่ำกำรประชมุวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเขำ้ชื่อ
กนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลใน
กำรท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้
ภำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเขำ้ชื่อกนัหรือ
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้วนันบัแต่วนัครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุน้ที่คณะกรรมกำรเรียกประชุมโดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีครัง้ใดจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำรว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำร
จดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 

ขอ้ 37. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ให้
คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนั (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณำค ำบอกกล่ำว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั  
ทั้งนี ้หำกกำรประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชมุโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 

ทั้งนี ้สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียงหรือ
กรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรหรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
คณะกรรมกำรจะก ำหนดใหจ้ดักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ 
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ขอ้ 38. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมดว้ยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถื้อหุน้
ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดร้วมกันไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชมุ  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้
กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ 
และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ขอ้ 39. ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิ
หนำ้ที่ได ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในที่ประชมุดงักล่ำว 
 

ขอ้ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง

เท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิทัทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้กบ่คุคลอื่น 

  (ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหำชนอื่นมำเป็นของบรษิัท 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคญั 
กำรมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

  (ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

  (จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

  (ฉ) กำรเลิกบรษิัท 

  (ช) กำรออกหุน้กูข้องบรษิัท 

  (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
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ขอ้ 41. กิจกำรท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

 (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 (2) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบบญัชีที่ผ่ำนมำ 

 (3) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

 (4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 (5) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 

 (6) กิจกำรอื่น ๆ 

 
 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ้ 42. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวำคมของทกุปี 
 

ขอ้ 44, คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตัิและคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุ
และงบก ำไรขำดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรตอ้งจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี  
(1) ส ำเนำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชี และ  
(2) รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร พรอ้มเอกสำรประกอบต่ำง ๆ เพื่อประกอบรำยงำน 
 

ขอ้ 46. หำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยู่ หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปัน
ผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำ ๆ กัน เวน้แต่จะไดม้ีก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นส ำหรบัหุน้บุริมสิทธิ โดยกำร
จ่ำยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำ ไรสมควรพอที่จะ
ท ำเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ ใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบใน
กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป  

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ดว้ย 
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ขอ้ 47. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัดว้ย

ยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 

ขอ้ 50. ผูส้อบบัญชีมีหนำ้ที่เขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบดุล บัญชีก ำ ไรขำดทุน 
และปัญหำเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงกำรตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรำยงำนและเอกสำร
ทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรรมกำรอิสระของบรษิัทจะตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทและเห็นชอบโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทและมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมกำรอิสระตอ้งมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน วำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวำระแลว้ หำก
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่ก็ใหก้รรมกำรอิสระเดิมปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไป 
จนกว่ำคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่แทนกรรมกำรอิสระคนเดิมที่หมดวำระลง 
และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท โดยกรรมกำรอิสระมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่ เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นัน้ ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือของผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหำ้มดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือที่ปรกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ  คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บั
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธรุกิจ/1 กบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพันธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย/์ก่อนกำรไดร้บั
กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

/1 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ย
กำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทั้งนี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้
เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ย
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หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระ
หนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย/์ก่อนกำรไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำร
เงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำหรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

กรรมกำรอิสระตำมคณุสมบตัิขำ้งตน้ อำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุม โดยมีกำรตดัสินใจ
ในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ผศ. อรทัย วานิชดี 

อาย ุ66 ปี    สัญชาติ   ไทย            

ต าแหน่งปัจจุบัน -  กรรมกำรอิสระ 
   -  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                           -  ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

  -  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน    

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังแรก        21 กมุภำพนัธ ์2560 (ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชมุวิสำมญั           
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2560) 

วันทีแ่ต่งตั้งคร้ังล่าสุด     25 เมษำยน 2562 (ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกที่ประชมุสำมญั               
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562) 

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

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

สัดส่วนการถือหุ้น   (ณ วนัท่ี 11 พ.ย. 2564)   ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา        ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
         ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคม                    ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2017  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี                                       
- กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน        2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบรษิัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 
                                                                                        บรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน      

                                                                                               บรษิัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน       2561 – ปัจจบุนั  อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 
                                                        2558 – ปัจจบุนั  หุน้ส่วน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั คิดสไมลบำยฮอปเปอร ์
                                                        2550 – 2561      อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
                                                        2548 – ปัจจบุนั   อำจำรยพ์ิเศษ มหำวิทยำลยัรงัสิต 
                                                        2538 – ปัจจบุนั   ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
                                                         

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 ้                        – ไม่มี – 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษทัยอ่ย            – ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                 – ไม่มี – 
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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 7 
Enclosure 7 
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 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วำนิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสำมญั 
ผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนั
ศุกรท์ี่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
Anyone of the aboves as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2022 on Friday, March 11, 2022, at 14.00 hrs.  at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No.  999 Rama 3 
Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้ นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
 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 7 
Enclosure 7 

 

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



 

                              บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ำกดั (มหำชน) / หนำ้ 67  

 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วำนิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสำมญั 
ผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนั
ศุกรท์ี่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
Anyone of the aboves as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2022 on Friday, March 11, 2022, at 14.00 hrs.  at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No.  999 Rama 3 
Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) 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 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 

 
วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 22,500,000 บำทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจำกทุนจดทะเบียน

เดิม 150,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่รำ
ไว้หุ้นละ 0.50 บำท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

Agenda 2 To consider approving the capital increase of the Company by Baht 22,500,000 from the current registered capital of 
Baht 150,000,000 to Baht 172,500,000 by issuing 45,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share 
and the amendment in Clause 4. (Registered Capital)  of the Company's Memorandum of Association to be in line with 
the increase of the Company’s registered capital. 

 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 

 
 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 45,000,000 หุ้น 

ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.20 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 189,000,000 บำท 
Agenda 3 To consider approving the allocation of 45,000,000 newly issued ordinary shares issuance by the way of Private 

Placement at the offering price of Baht 4.20 per share, totaling Baht 189,000,000. 

 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 ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท  
Agenda 4 To consider approving the revision of Memorandum of Association, Clause 3. (Objectives) 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   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที ่5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 5    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)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
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) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 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. 

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 

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

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 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. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 
14.00 น. ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 
on Friday, March 11, 2022, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

 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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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 7 
Enclosure 7 
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 2. ใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วำนิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสำมญั 
ผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Enclosure 6 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2022. 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนั
ศุกรท์ี่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นดว้ย 
Anyone of the aboves as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2022 on Friday, March 11, 2022, at 14.00 hrs.  at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No.  999 Rama 3 
Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (3) 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียน
เดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

Agenda 2 To consider approving the capital increase of the Company by Baht 22,500,000 from the current registered capital of 
Baht 150,000,000 to Baht 172,500,000 by issuing 45,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share 
and the amendment in Clause 4. (Registered Capital)  of the Company's Memorandum of Association to be in line with 
the increase of the Company’s registered capital. 

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

 

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณำท ำเครื่องหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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 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     

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 45,000,000 หุ้น 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท 

Agenda 3 To consider approving the allocation of 45,000,000 newly issued ordinary shares issuance by the way of Private 
Placement at the offering price of Baht 4.20 per share, totaling Baht 189,000,000. 

 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 ่4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท  
Agenda 4 To consider approving the revision of Memorandum of Association, Clause 3. (Objectives) 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 ่5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5   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)  กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ
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) ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้ร้ ับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 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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กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่ำ
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 ้ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (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) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business. 
 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

 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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

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

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศุกรท์ี่ 11 มีนำคม 2565 เวลำ 
14.00 น. ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขที่ 999 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อ่ืนดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 
on Friday, March 11, 2022, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 

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

 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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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 

(...…………………...…………………….) 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
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แบบแจ้งเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

แบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้อธิบำยถึงวิธีกำรท่ีบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท่ีท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 ตำมแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี ้"ขอ้มลูส่วนบคุคล" หมำยถึง ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัตวับคุคลหรือที่ท  ำ
ใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้

1. ข้อมูลสว่นบุคคลใดบ้างทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม  

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

จ ำนวนหุน้  
-  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ไดแ้ก่ เพศ สัญชำติ ภำพถ่ำยหรือภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบันทึกวีดีโอภำยในงำน 

หมำยเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภำพ ประวัติกำรเดินทำงที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสุขภำพ (เฉพำะกรณีมีควำมจ ำเป็น
ส ำหรบักำรคดักรองโรคของบคุคลที่มำเขำ้รว่มกำรประชมุ) 

2. เหตุใดบริษทัจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน  

บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
2.1. ฐำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย  

-   เพื่อเรียก จดัใหม้ี และด ำเนินกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงกำรยืนยนัตวัตนของท่ำน กำรส่งเอกสำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ และตำม
กฎหมำย รวมถึงกำรอื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของหน่วยงำนภำครฐั ที่มี
อ  ำนำจโดยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
และกฎหมำยอื่นใด 

2.2. ฐำนประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมำย  
-  เพื่อใชใ้นกำรจัดท ำ บนัทึกรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท และเป็นหลกัฐำนในกำรเขำ้ร่วมประชมุของ

ท่ำน รวมถึงเพื่อกำรใด ๆ ตำมจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดย
ไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  

-  เพื่อใช้ส ำหรับคัดกรองผู้มีควำมเส่ียงติดโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เก่ียวกับประโยชน์ดำ้นกำรสำธำรณสุขเพื่อกำรป้องกันโรคติดต่ออันตรำย และเป็นไปตำมมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบตัิในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

-  บริษัทอำจมีกำรบนัทึกภำพถ่ำย และภำพเคล่ือนไหวของกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใชใ้นกำรรำยงำนและกำร
ประชำสมัพนัธก์ำรประชมุผูถื้อหุน้ทำงส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์ภำพถ่ำยและภำพเคล่ือนไหวของกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น อำจปรำกฏภำพของท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมแต่ไม่มีกำรระบุรำยละเอียดตัวบุคคลที่เขำ้มำ
รว่มงำน 
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3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบคุคล  

3.1  บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนเอกสำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุม หนังสือมอบฉันทะ 
(หำกมี) แบบสอบถำมเก่ียวกับสุขภำพ (หำกมี) ส ำเนำบัตรหรือส ำเนำเอกสำรยืนยันตัวบุคคลที่ท่ำนยื่น
ประกอบกำรลงทะเบียนกำรเขำ้รว่มประชมุ และจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

หมำยเหตุ: เอกสำรยืนยันตัวบุคคลที่ท่ำนส่งให้แก่บริษัท เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ
เอกสำรรำชกำรอื่น ๆ อำจปรำกฎขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ ซึ่งเป็นขอ้มลูที่
ไม่จ ำเป็นต่อกำรประชุมผูถื้อหุน้ ท่ำนสำมำรถปกปิดขอ้มลูอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรใหแ้ก่บริษัทได ้กรณีท่ำน
ไม่ไดป้กปิดขอ้ควำมอ่อนไหวดงักล่ำว บริษัทสงวนสิทธิในกำรปกปิดขอ้มลูอ่อนไหวบนเอกสำรที่ไดร้บัโดยไม่ถือ
เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่ำน  

3.2 ในวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทอำจจัดให้มีกำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวบรรยำกำศภำยในบริเวณกำร
ประชุมและผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ซึ่งอำจมีท่ำนปรำกฎอยู่ในภำพนิ่ง และ/หรือ ภำพเคล่ือนไหวที่บันทึก หำกท่ำนไม่
ประสงคใ์หบ้รษิัทเผยแพร่ภำพในส่วนดงักล่ำวของท่ำน ท่ำนสำมำรถแจง้มำยงับรษิัท เพื่อขอใหร้ะงบักำรเผยแพร่
ภำพในส่วนของท่ำนได ้

4. สิทธิในขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน  

ภำยใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึง และ/หรือขอรบั
ส ำเนำ โอนยำ้ย แกไ้ข ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูกลำยเป็นขอ้มลูที่ไม่ระบุตวัตนในขอ้มลูส่วนบุคคลบำงประเภทของท่ำนท่ี
บริษัท มี ระงบัและ/หรือคดัคำ้นกิจกรรมบำงประเภทที่บรษิัท มีและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หำกบริษัทไดด้  ำเนินกำรใด
โดยควำมยินยอมของท่ำน ท่ำนอำจเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนได้ แต่บริษัทอำจไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ท่ำนไดอ้ย่ำง
เต็มที่ ท่ำนอำจมีสิทธิรอ้งขอใหบ้ริษัทเปิดเผยว่ำบริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำนได้
อย่ำงไร และยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีมีอำนำจตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช ้

5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน  

บรษิัทจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงค์
ที่บรษิัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้มำ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทอำจเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นระยะเวลำนำนขึน้หำกบริษัท
จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบัเก่ียวขอ้ง 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบคุคลฉบับนี ้

บรษิัทอำจแกไ้ขปรบัปรุงแบบแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีเ้ป็นครัง้ครำว และเมื่อมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงเช่นวำ่
นัน้ บรษิัทจะประกำศใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำง เว็บไซตข์องบรษิัทและ/หรือหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือช่องทำงแจง้ข่ำว
ของตลำดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำมยินยอมจำกท่ำน บรษิัทจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกทำ่นเพิ่มเตมิ
ดว้ย 
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7. การติดต่อบริษัท 

ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทไดต้ำมช่องทำง
ดงัต่อไปนี ้

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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