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วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2562 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2.  รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code  
3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ 
4. ค าชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การออกเสยีงลงคะแนน และการ

นบัคะแนนเสยีง 
5.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2562 ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2561 ซึง่ที่ประชุมได้
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามวาระท่ีก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง)  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 
โดยบริษัทได้น าสง่และเผยแพร่ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและได้น าเสนอไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 
2561 
การลงมติ: วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
และจดัให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 47 ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สบิ (10) ของทนุจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งก าหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมี
ยอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทัง้หมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัศกัยภาพการเติบโตของผลการ
ด าเนินงาน แผนการลงทนุ และสภาพคลอ่ง รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น 
ในอนาคต 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทนุ 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชีตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้ความเหมาะสมของค่าสอบ
บญัชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  
1) นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 218 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334 
3) นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7633  
4)  นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9211  

โดยให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 950,000 บาท 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก าหนดให้กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น คือ  

1) นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธานกรรมการ 
2) ผศ. อรทยั วานิชดี   กรรมการ 
3) ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผง่าม  กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้ง
ขา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแล้วไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือ
บคุคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย) ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ
ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมดัระวงั จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 
ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและต าแหนง่อื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง่ ดงันี  ้

1) นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธานกรรมการ 
2) ผศ. อรทยั วานิชดี   กรรมการ 
3) ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผง่าม  กรรมการ 

การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 25 ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด
ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
คณะกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง *  
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน *  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 
*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  
การลงมติ: วาระนีต้้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ ถือหุ้ นที่ เป็น  
ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ผศ. อรทยั วานิชดี เข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมลูกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มา
ด้วย 6 โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัที่  18 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยส่งมาที่
ส านกังานบริษัทเลขท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

(นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 
          ประธานกรรมการบริษัท 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากัด  
เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

             

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

 
เวลาและสถานที่ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวนัที่ 2 

มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ส านกังานบริษัทเลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ   จ านวนหุ้น 
(1) นายโอภาส เฉิดพนัธุ์   290 หุ้น 

(2) นายธราธร ยวงบณัฑิต   260 หุ้น 

(3) นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ  210 หุ้น 

(4) นายสาธิต ภาวศทุธิพนัธุ์  210 หุ้น 

(5) นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ  30 หุ้น 

รวมจ านวนหุ้น    1,000 หุ้น 

โดยมีกรรมการบริษัท และผู้ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุดงันี ้

(1) นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ กรรมการบริษัท  

(2) นายธราธร ยวงบณัฑิต กรรมการบริษัท 

(3) นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท 

(4) นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ กรรมการบริษัท 

(5) นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท / เลขานกุารบริษัท  

(6) นางสาววรัชฎ์ฐนนัท์ โพธ์ิมาก เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ มีนายโอภาส เฉิดพนัธุ์ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
ประธานฯ ได้แถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ วนันี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเองทัง้สิน้ 5 ท่าน 
นับจ านวนหุ้ นได้ทัง้หมด 1,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงครบเป็น 
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว  ทัง้นีป้ระธานฯได้ชีแ้จงเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี  ้
วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ วาระที่ 2 วาระที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 และ 4.5 จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระที่ 4.4 จะต้องลงคะแนน
เสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่ วนวาระที่ 4.6 และ 4.7 จะต้อง
ลงคะแนนเสียงอนมุตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเก่ียวกบัการลงคะแนนเสยีง ประธานฯจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
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วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวนันี ้เป็นการประชุมเพื่ออนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2560 การแต่งตัง้ผู้สอบ

บัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ซึง่วาระเหลา่นี ้เป็นวาระท่ีกฎหมายบงัคบัให้บริษัทฯ เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณา  

มติ: ที่ประชมุรับทราบตามที่ประธานฯแจ้ง 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2560 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัด
ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560  ทัง้นี ้ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จดั
ให้มีการส่งหนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และได้ประกาศหนงัสือเชิญประชุมในหนงัสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและ  
การบนัทึกรายงานการประชุมโดยถกูต้องตามข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการ
ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสียงอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ของบริษัทฯ 
ตามที่ประธานฯเสนอ 
 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 
ประธานฯแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ไมม่ีเร่ืองสบืเนื่องใดๆ ที่รอการพิจารณา 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 4.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชี  
ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ให้รายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุ

พิจารณาอนมุตัิ โดยนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ได้รายงานต่อที่ประชมุถึงผลการด าเนินงาน งบการเงิน โครงสร้างรายได้หลกั  
ก าไรขัน้ต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และก าไรส าหรับปี เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560  ทัง้นี ้งบการเงินประจ าปี 2560 ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตลอดจนได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชมุ 

นอกจากนี ้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ผู้สอบบญัชีได้แจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าจากการตรวจสอบงบการเงิน เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแส 
เงินสดถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 ที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี โดยวาระนี ้
จะต้องลงคะแนนเสยีงอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  
 ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ เสนอรายละเอียดผู้ สอบบญัชีประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยเสนอให้พิจารณาอนมัติการแต่งตัง้นายประดิษฐ 
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ในนาม 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยก าหนดให้คนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้าน
ห้าหมื่นบาท) ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้สองท่านดงักลา่ว เป็นผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัทฯ หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์  จ ากัด จัดหา
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได้ แตต้่องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นบริษัทฯก่อน   
 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยวาระนี ้
จะต้องลงคะแนนเสยีงอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ: ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 218 
หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334 ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และให้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ส าหรับก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,050,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ 

 
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศกัดานนท์ ให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ โดยนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 1152 แห่งประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ ก าหนดไว้วา่  “เมื่อมีการประชมุสามญัครัง้แรกในปีทกุๆปีตอ่ไปก็ดี ผู้ เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหนง่
โดยจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าและจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใ ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด 
กบัสว่นหนึง่ในสาม” ดงันัน้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น คือ  
(1) นายโอภาส เฉิดพนัธุ์  

(2) นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์  

(3) นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ  

ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งทัง้สามท่านตามวาระดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคณุสมบตัิครบถ้วนต่อการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเลอืก นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ และ
นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ กลบัเข้าต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสยีงอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้นายโอภาส เฉิดพนัธุ์  นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ และนายคงพนัธุ์ 
ปราโมชฯ กลบัเข้าต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่    
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วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  
ประธานฯได้เชิญ นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561 ในรูปแบบของค่าเบีย้ประชุม ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตอ่ปี ตลอดจนค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้
เปรียบเทียบอ้างอิงในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ตามรายละเอียดดงันี  ้

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 (คา่เบีย้ประชุม) 
ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /* 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 

  10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

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

หมายเหต ุ: /* จ่ายเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เฉพาะกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัท 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
- เงินเดือน 

- โบนสั 

- กองทนุประกนัสงัคม 

- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

- สวสัดิการตา่งๆ 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าตอบแทนผู้บริหาร
โดยจะต้องอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 และค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ 

 
วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ให้น าเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลโดยนางสาวอปัษร วิลาส
ศกัดานนท์ รายงานต่อที่ประชมุวา่ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1202 ระบวุ่า “ทกุคราวที่แจกเงินปันผล บริษัท
ต้องจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองอย่างน้อยหนึง่ในยี่สบิสว่นของจ านวนผลก าไรซึง่บริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกวา่ทนุ
ส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึ่งในสิบของจ านวนทนุของบริษัทหรือมากกว่านัน้ แล้วแต่จะได้ตกลงก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท” 
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โดยบริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้จดัสรรทนุส ารองไว้ 1,000,000 บาท ซึง่ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรทนุส ารองเพิ่มในการจ่ายปันผลครัง้นี ้  
 ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือใน
บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามสว่นจ านวนซึง่ผู้ ถือหุ้นได้สง่เงินแล้วในหุ้นหนึ่งๆ โดยจะจ่ายใน
อตัราหุ้นละ 54,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจา่ยปันผลก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่ายทัง้สิน้  54,000,000 บาท โดยจะก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที่ 2 มีนาคม 2561 โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสียงอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่เสนอ  
 

วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 65,000,000 บาท และอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ น าเสนอรายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อให้ที่ประชมุ
พิจารณาอนุมตัิ โดยได้เชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ  ก่อน
การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ จึงเห็นควรให้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 65,000,000 แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนอีกทัง้สิน้ 55,000,000 บาท  และออกหุ้ น
สามญัใหมจ่ านวน 5,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10,000 บาท 
 

 ก่อนเพิ่มทุน หลังการเพิ่มทุน 

ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 65,000,000 บาท 
หุ้นสามญั 1,000 หุ้น 6,500 หุ้น 
หุ้นบริุมสทิธิ - - 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น 10,000 บาท 10,000 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
ตอ่มาประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 5,500 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10,000 บาท เสนอแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม 
ในราคาหุ้ นละ 10,000 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้ น  
รายดงักลา่วยินยอมให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในสว่นที่ไม่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัรายอื่นของบริษัทฯ ท่ีประสงค์จะ
จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุเกินสทิธิของตน (ถ้ามี) ได้ตอ่ไป 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 65,000,000 บาท และ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน  โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 65,000,000 
บาท และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ประธานฯเสนอ 
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วาระที่ 4.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่บริษัทฯได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้ นละ 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 65,000,000 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนอีกทัง้สิน้ 55,000,000 บาท  และออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
5,500 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10,000 บาท บาทตามวาระท่ี 4.6 นัน้  

ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 ให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระท่ี 4.6 ดงัตอ่ไปนี ้ 

“ข้อ 5 ทุนของบริษัทก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนหกสิบห้ำล้ำนบำท (65,000,000) แบ่งออกเป็น หกพนัห้ำร้อยหุ้น (6,500) 
มูลค่ำหุน้ละหน่ึงหมื่นบำท (10,000)” 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสยีงอนมุตัิด้วยคะแนนไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง 

มติ: ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ตามที่ประธานฯเสนอ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอื่นๆเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุและปิดประชมุ เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 

ลงช่ือ                                          ประธานท่ีประชมุ 
           นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
               กรรมการบริษัท 

 
 
 

ลงช่ือ                                          ผู้บนัทกึการประชมุ 
     นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ 
               เลขานกุารบริษัท  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

 
1. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู อายุ 59 ปี 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี 
- บริหารธุรกิจการค้า สาขาการตลาดอตุสาหกรรม NANZAN UNIVERSITY, JAPAN 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
รุ่น 136/2017 

ประวัติการท างาน 

2560 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น 

จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั - อนกุรรมการประชาสมัพนัธ์   ศนูย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 

2558 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท สตดูิโอ 888 จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 

2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ มลูนิธิกนก-โสภา 

2549 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท บศุยพรรณ จ ากดั 

2546 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท วงัจฬุา จ ากดั 

2544 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ จ ากดั 

2541 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ สตดูิโอ โปรดกัชัน่ จ ากดั 

2539 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซง่ง่วนฮง จ ากดั 

2539 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไดโด สทิธิผล จ ากดั 
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2539 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คลนิิกรถเคร่ือง จ ากดั 

2538 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท ซนัโกลด์ โฮลดิง้ จ ากดั 

2538 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ ากดั 

2538 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จ ากดั 

2538 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2536 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

2529 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2529 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ บริษัท สทิธิผล 1919 จ ากดั 

2526 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
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2. ผศ. อรทัย วานิชดี อายุ 63 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

ปริญญาตรี 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการท างาน 

2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 – ปัจจบุนั - หุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่นจ ากดั คิดสไมลบายฮอปเปอร์ 

2548 – ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรังสติ 

2538 – ปัจจบุนั - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2550 – 2561 - อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2535 – 2559 - เจ้าของและผู้อ านวยการโรงเรียนไทยบณัฑิตธุรกิจและการบญัชี 

2519 – 2521 - ผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท คอปเซ็ปนาว จ ากดั 
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3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทวิไผ่งาม อายุ 47 ปี 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ปริญญาเอก 

- Doctor of Jurisdical Science University of Wisconsin-Madison, United States 

ปริญญาโท 

- Master of Legal institution of (M.L.I), Master of Law (L.L.M.) University of Wisconsin-Madison, United 

States 

ปริญญาตรี 

-     นิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-     ประกาศนียบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
รุ่น 137/2017 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

ประวัติการท างาน 

2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยอชท์ ไลฟ์ จ ากดั  

2549 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็ดดเูคชัน่แนล ซิสเท็ม จ ากดั   

2546 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ บริษัท แมดดิสนั โกลเบิล เทรดดิง้ จ ากดั 

2545 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนทิวไผง่าม 

2534 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหาร บริษัท ณฐัหทยั จ ากดั 

2532 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทริปเปิล เอ็น จ ากดั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ค าชีแ้จง เร่ือง วธีิมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่  88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 8) 

 
วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะจ านวนสาม (3) แบบตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น 

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น  ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่

บริษัทได้เสนอช่ือไว้ คือ 

 ผศ. อรทยั วานิชดี  กรรมการอิสระ 

 ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงัส านกังานบริษัท
เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือหรือนามสกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นยื่นหลกัฐาน
ประกอบด้วย  

 



17 
 

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีมาด้วยตนเองลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาประชุมมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มี
อ านาจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(4) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ 
ในกรณีที่ผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้ เข้า
ประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสอืมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุห้บคุคลที่มาประชมุมีสทิธิเข้าประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

(3) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นีต้้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบ
ฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคล ท่ีบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 

(5) เอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน  เป็นผู้ด าเนินการลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียนในกรณีที่ต้นฉบบั
เอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษ และรับรองความถกูต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการ  
ผู้มีอ านาจของบริษัท 
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หมายเหตุ 
โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆา่และลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบ่งการออก
เสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้  การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และ
ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ  
ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง 
(1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลาย

คนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

2. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุ

วา่ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  
2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือขึน้ ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่

ต้องยกมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ ง (เว้นแตเ่ป็น
การออกเสยีงของคสัโตเดียนที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  

 กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
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2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตั ้ง้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนัน้ออก
นอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  
ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ
จากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน โดย
บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ที่เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบ
ทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  

 
กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคสั โตเดียน)
หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของ 

รอบปีบญัชีของบริษัท 
 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกัน

ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

  
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่ เข้าช่ือกันหรือ 
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บ ังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวน ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี  ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

 
ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจัง หวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และใน
กรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

 
ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แกบ่คุคลอื่น 
  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
  (จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
  (ฉ) การเลกิบริษัท 
  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
 
ข้อ 41. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบบญัชีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
 (6) กิจการอื่น ๆ  
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
 

นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

ผศ. อรทัย วานิชดี อายุ 63 ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณวุฒกิารศึกษา 

ปริญญาโท 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

ปริญญาตรี 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติการท างาน 

2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2558 – ปัจจบุนั - หุ้นสว่น ห้างหุ้นสว่นจ ากดั คิดสไมลบายฮอปเปอร์ 

2548 – ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรังสติ 

2538 – ปัจจบุนั - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2550 – 2561 - อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2535 – 2559 - เจ้าของและผู้อ านวยการโรงเรียนไทยบณัฑิตธุรกิจและการบญัชี 

2519 – 2521 - ผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท คอปเซ็ปนาว จ ากดั  
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วชิั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการด ารง
ต าแหนง่ของกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้กรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ /1 กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น  
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บ ริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

/1 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
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มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระตามคุณสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

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

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

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

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

 
  1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี  ้รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in Attachment 
6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019. 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 
เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 on Thursday, April 25, 
2019, at 13.00 hrs. at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Meeting Room Silk 1, No. 88 Bangna – Trat Road (km.1), 
Bangna Tai Sub-District,  Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
  

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  
to select the independent director. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

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

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

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

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

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

 
 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที่    __ 

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

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

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 

 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชมุสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019. 

 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น  .ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 on Thursday, April 
25, 2019, at 13.00 hrs. at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Meeting Room Silk 1, No. 88 Bangna – Trat Road 
(km.1), Bangna Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held . 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of 2018 ended December 31, 2018 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3     To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 4 To consider and approve the distribution of net profit and the dividend payment of 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  
to select the independent director 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider the election of the directors to replace those due to complete their terms 

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

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

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

 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู 
     Director’s name Mr. Thanong Leeissaranukul 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ ผศ. อรทยั วานิชดี 
 Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 
 Director’s name Mr. Nattakrit Thewphaingarm 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

 
2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 
เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 
on Thursday, April 25, 2019 at 13.00 hrs. at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Meeting Room Silk 1, No. 88 Bangna – 
Trat Road (km.1), Bangna Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ               
 I/We                                                        Nationality  

 อยูเ่ลขที่                ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง           
 Residing/located at no  .          Soi   Road   Sub-District 

 อ าเภอเขต/                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code 

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                              
As the custodian of  

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

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

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

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

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

 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 
Name                                       age                   years residing / located at no. 
ถนน                                       ต าบลแขวง/        อ าเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              
 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the 
proxy (proxies). 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019. 

 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 น  .ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 on Thursday, April 
25, 2019, at 13.00 hrs .at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Meeting Room Silk 1, No. 88 Bangna – Trat Road 
(km.1), Bangna Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี  ้

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

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

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

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance of 2018 ended December 31, 2018 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

  

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 4 To approve the distribution of net profit and the dividend payment of 2018 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider the election of the directors to replace those due to complete their terms 

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

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

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove   Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู 
 Director’s name Mr. Thanong Leeissaranukul 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ ผศ. อรทยั วานิชดี 
 Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 
 Director’s name Mr. Nattakrit Thewphaingarm 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2019 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  
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วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 

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

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 
on Thursday, April 25, 2019 at 13.00 hrs. at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Meeting Room Silk 1, No. 88 
Bangna – Trat Road (km.1), Bangna Tai Sub-District,  Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting 
may be held.  
 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re : 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

แผนที่สถานที่ประชุม 
ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 
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