บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
M Vision Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Annual General Meeting Invitation Letter

ประจาปี 2562
For the year 2019

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
On April 25, 2019 At 1:00 PM
ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้ องประชุม Silk 1)
เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (Meeting Room Silk 1)
No. 88 Bangna – Trat Road (km.1), Bangna Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok

ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. (Registration At 12:00 PM)
กรุ ณานาหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
Please bring the enclosed proxy at the meeting. For quick registration.

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี พร้ อมงบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR code
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
4. คาชี ้แจง เรื่ อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียง
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระและข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
โดยหนังสือฉบับนี ้ บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ มีมติให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึง่ ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็ จจริ งและเหตุ ผล: บริ ษั ทได้ สรุ ปผลการด าเนิ นงานและการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ ที่ เกิ ดขึ น้ ในรอบปี 2561
โดยบริ ษัทได้ นาส่งและเผยแพร่ ผา่ นทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ นาเสนอไว้ ในรายงานประจาปี 2561 แล้ ว
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี
2561
การลงมติ: วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
และจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนาเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 47 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5)
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ซึ่งกาหนดห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
อนึ่ง บริ ษั ทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลและทุนสารองตามกฎหมายทังหมดแล้
้
ว โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ศักยภาพการเติบโตของผลการ
ดาเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผลประกอบการ
ของบริ ษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ความเป็ นอิสระ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชี รวมทังความเหมาะสมของค่
้
าสอบ
บัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท
2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี ข้ า งต้ น เป็ นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 950,000 บาท
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 20 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
1) นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
2) ผศ. อรทัย วานิชดี
3) ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ตัง้ แต่ วัน ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยได้ เผยแพร่ รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ ง
ข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ ว แต่เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระแล้ วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการตามกฎหมาย และได้ ปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3
ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและตาแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้ อมูลของกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออก
ตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและตาแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
2) ผศ. อรทัย วานิชดี
3) ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ
และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเ ปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด
ใกล้ เคียงกับบริ ษั ท จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2562 ดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้

คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
15,000 บาท
- กรรมการบริ ษัท
10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง *
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
15,000 บาท
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท
*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอก
รายละเอี ย ดและลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ ง ส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ นที่ เ ป็ น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ ผศ. อรทัย วานิชดี เข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มา
ด้ วย 6 โดยขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทภายในวัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยส่งมาที่
สานักงานบริ ษัทเลขที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)

(นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู )
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด
เลขที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สานักงานบริ ษัทเลขที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
โดยมีผ้ ถู ือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
(1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์

จานวนหุ้น
290 หุ้น

(2) นายธราธร ยวงบัณฑิต

260 หุ้น

(3) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

210 หุ้น

(4) นายสาธิต ภาวศุทธิพนั ธุ์

210 หุ้น

(5) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ

30 หุ้น

รวมจานวนหุ้น

1,000 หุ้น

โดยมีกรรมการบริ ษัท และผู้เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
(1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์

กรรมการบริ ษัท

(2) นายธราธร ยวงบัณฑิต

กรรมการบริ ษัท

(3) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

กรรมการบริ ษัท

(4) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ

กรรมการบริ ษัท

(5) นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
(6) นางสาววรัชฎ์ฐนันท์ โพธิ์มาก

กรรมการบริ ษัท / เลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ แถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ วันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเองทัง้ สิ ้น 5 ท่าน
นับจ านวนหุ้นได้ ทัง้ หมด 1,000 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ มี สิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง จึ งครบเป็ น
องค์ ประชุมตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษั ทแล้ ว ทัง้ นี ป้ ระธานฯได้ ชี แ้ จงเกี่ ยวกับการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระดังนี ้
วาระที่ 1 และ 3 เป็ นวาระการแจ้ งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ วาระที่ 2 วาระที่ 4.1, 4.2 และ 4.3 และ 4.5 จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง สาหรับวาระที่ 4.4 จะต้ องลงคะแนน
เสียงด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุม ส่ วนวาระที่ 4.6 และ 4.7 จะต้ อง
ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯจึงเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
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วาระที่ 1 ประธานแจ้ งเพื่อทราบ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี ้ เป็ นการประชุมเพื่ออนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 การแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญ ชี และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ประจาปี 2561 การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้น จากตาแหน่งตามวาระ
ซึง่ วาระเหล่านี ้ เป็ นวาระที่กฎหมายบังคับให้ บริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณา
มติ: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯแจ้ ง
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2560
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัทฯ ซึ่งได้ จัด
ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จดั
ให้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน และได้ ประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและ
การบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้ องตามข้ อบังคับของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว รายละเอียดตามเอกสารแนบการ
ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 โดยวาระนี ้จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ของบริ ษัทฯ
ตามที่ประธานฯเสนอ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่ องสืบเนื่องใดๆ ที่รอการพิจารณา
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุ มัติงบการเงินประจาปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ให้ รายงานผลการดาเนินงานและงบการเงินประจาปี 2560 ให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ โดยนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงาน งบการเงิน โครงสร้ างรายได้ หลัก
กาไรขันต้
้ น ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร และกาไรสาหรับปี เปรี ยบเทียบปี 2559 และ 2560 ทังนี
้ ้ งบการเงินประจาปี 2560 ได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตลอดจนได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม
นอกจากนี ้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าจากการตรวจสอบงบการเงิน เห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสดถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประธานฯจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี ้
จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เสนอรายละเอียดผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละก าหนดค่าสอบบัญ ชี ป ระจาปี 2561 โดยเสนอให้ พิ จ ารณาอนมัติก ารแต่งตัง้ นายประดิษ ฐ
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ในนาม
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้ างต้ น เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้ าน
ห้ าหมื่นบาท) ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีทงสองท่
ั้
านดังกล่าว เป็ นผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจใดๆกับบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ แต่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯก่อน
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 โดยวาระนี ้
จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายประดิ
้
ษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 ในนาม บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และให้ ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 สาหรับกาหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ เชิ ญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ให้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยนางสาวอัปษร วิ ลาสศักดานนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 1152 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดไว้ วา่ “เมื่อมีการประชุมสามัญครัง้ แรกในปี ทุกๆปี ต่อไปก็ดี ผู้เป็ นกรรมการต้ องออกจากตาแหน่ง
โดยจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าและจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ ใ ห้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุด
กับส่วนหนึง่ ในสาม” ดังนัน้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
โดยในปี นี ้ มีกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
(1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์
(2) นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
(3) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งทังสามท่
้
านตามวาระดังกล่าว เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนต่อการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ และ
นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กลับเข้ าตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ โดยวาระนี ้จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายโอภาส
้
เฉิดพันธุ์ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ และนายคงพันธุ์
ปราโมชฯ กลับเข้ าตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
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วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯได้ เชิญ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 ในรูปแบบของค่าเบี ้ยประชุม ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ตลอดจนค่าตอบแทนผู้บริ หาร โดยบริ ษัทฯ ได้
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯแล้ ว ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 (ค่าเบี ้ยประชุม)
ตาแหน่ ง
ค่ าเบีย้ ประชุมปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท
15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
กรรมการบริ ษัท
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /*
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
15,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
10,000 บาท/ ท่าน/ ครัง้
/*
หมายเหตุ : จ่ายเบี ้ยประชุมสาหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานของบริ ษัท
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- เงินเดือน
- โบนัส
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
- สวัสดิการต่างๆ
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 และค่าตอบแทนผู้บริ หาร
โดยจะต้ องอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี 2561 และค่าตอบแทน
ผู้บริ หาร ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ให้ นาเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลโดยนางสาวอัปษร วิลาส
ศักดานนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 ระบุว่า “ทุกคราวที่แจกเงินปั นผล บริ ษัท
ต้ องจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองอย่างน้ อยหนึง่ ในยี่สบิ ส่วนของจานวนผลกาไรซึง่ บริ ษัททามาหาได้ จากกิจการของบริ ษัทจนกว่าทุน
สารองนันจะมี
้
จานวนถึงหนึ่งในสิบของจานวนทุนของบริ ษัทหรื อมากกว่านัน้ แล้ วแต่จะได้ ตกลงกาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ”
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โดยบริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท และได้ จดั สรรทุนสารองไว้ 1,000,000 บาท ซึง่ ครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสารองเพิ่มในการจ่ายปั นผลครัง้ นี ้
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตามส่วนจานวนซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ สง่ เงินแล้ วในหุ้นหนึ่งๆ โดยจะจ่ายใน
อัตราหุ้นละ 54,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินที่จะจ่ายปั นผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทังสิ
้ ้น 54,000,000 บาท โดยจะกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยวาระนี ้จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่เสนอ
วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็ น 65,000,000 บาท และอนุ มัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ ได้ เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ นาเสนอรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯเพื่อให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิ โดยได้ เชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างทุนของบริ ษัทฯ ก่อน
การเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ จึงเห็นควรให้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจากเดิม
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น สามัญ จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็ นทุน จดทะเบี ยน 65,000,000 แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่ มทุนอีกทัง้ สิ ้น 55,000,000 บาท และออกหุ้น
สามัญใหม่จานวน 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว

ก่ อนเพิ่มทุน
10,000,000 บาท
1,000 หุ้น
10,000 บาท
10,000 บาท

หลังการเพิ่มทุน
65,000,000 บาท
6,500 หุ้น
10,000 บาท
10,000 บาท

ต่อมาประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10,000 บาท เสนอแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ในราคาหุ้ นละ 10,000 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้ นท่ า นใดไม่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสิ ท ธิ ข องตน ให้ ถื อ ว่ า ผู้ถื อ หุ้ น
รายดังกล่าวยินยอมให้ บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปั จจุบนั รายอื่นของบริ ษัทฯ ที่ประสงค์จะ
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน (ถ้ ามี) ได้ ตอ่ ไป
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็ น 65,000,000 บาท และ
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน โดยวาระนีจ้ ะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็ น 65,000,000
บาท และอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานฯเสนอ
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วาระที่ 4.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 10,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 65,000,000 แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่ มทุนอีกทัง้ สิ ้น 55,000,000 บาท และออกหุ้นสามัญ ใหม่จานวน
5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท บาทตามวาระที่ 4.6 นัน้
ประธานฯ จึงเห็น ควรเสนอให้ ที่ ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ มหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 5 ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามวาระที่ 4.6 ดังต่อไปนี ้
“ข้อ 5 ทุนของบริ ษัทกำหนดไว้เป็ นจำนวนหกสิ บห้ำล้ำนบำท (65,000,000) แบ่ งออกเป็ น หกพันห้ำร้ อยหุ้น (6,500)
มูลค่ำหุน้ ละหนึ่งหมื ่นบำท (10,000)”
ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ให้ ส อดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยวาระนี ้จะต้ องลงคะแนนเสียงอนุมตั ิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ตามที่ประธานฯเสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมและปิ ดประชุม เวลา 10.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายโอภาส เฉิดพันธุ์
กรรมการบริ ษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
เลขานุการบริ ษัท
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
และได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
1. นายทนง ลีอ้ สิ สระนุกลู อายุ 59 ปี
ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
- บริ หารธุรกิจการค้ า สาขาการตลาดอุตสาหกรรม NANZAN UNIVERSITY, JAPAN
-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
รุ่น 136/2017

ประวัติการทางาน
2560 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษั ท / ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน บริ ษัท เอ็ม วิชั่น
จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั - อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จากัด
2558 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท สตูดิโอ 888 จากัด
2557 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท แปซิฟิค ออโต้ พาร์ ท (ไทยแลนด์) จากัด
2550 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท บุศยพรรณ จากัด
2546 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท วังจุฬา จากัด
2544 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท สมาร์ ท สปอร์ ต โปรโมชัน่ จากัด
2541 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท เดอะ สตูดิโอ โปรดักชัน่ จากัด
2539 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ่งง่วนฮง จากัด
2539 – ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไดโด สิทธิผล จากัด
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2539 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท คลินิกรถเครื่ อง จากัด
2538 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ซันโกลด์ โฮลดิ ้ง จากัด
2538 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รี เสิร์ช จากัด
2538 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้ นท์ จากัด
2538 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร บริ ษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จากัด
2536 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท โสภากนกอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2529 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2529 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท / กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สิทธิผล 1919 จากัด
2526 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

13

2. ผศ. อรทัย วานิชดี อายุ 63 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน/ ประธานกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริ ญญาตรี
-

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประวัติการทางาน
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษั ท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2558 – ปั จจุบนั - หุ้นส่วน ห้ างหุ้นส่วนจากัด คิดสไมลบายฮอปเปอร์
2548 – ปั จจุบนั - อาจารย์พิเศษ ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต
2538 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2550 – 2561

- อาจารย์พิเศษ ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2535 – 2559

- เจ้ าของและผู้อานวยการโรงเรี ยนไทยบัณฑิตธุรกิจและการบัญชี

2519 – 2521

- ผู้จดั การแผนกบัญชี บริ ษัท คอปเซ็ปนาว จากัด
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3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่ งาม อายุ 47 ปี
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาเอก
-

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

ปริ ญญาโท
-

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

ปริ ญญาตรี
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลัก สูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษั ทไทย
รุ่น 137/2017 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประวัติการทางาน
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยอชท์ ไลฟ์ จากัด
2549 – ปั จจุบนั - กรรมการ บริ ษัท แอดวานซ์ เอ็ดดูเคชัน่ แนล ซิสเท็ม จากัด
2546 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แมดดิสนั โกลเบิล เทรดดิ ้ง จากัด
2545 – ปั จจุบนั - รองประธานกรรมการบริ หาร โรงเรี ยนทิวไผ่งาม
2534 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร บริ ษัท ณัฐหทัย จากัด
2532 – ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล เอ็น จากัด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

คาชีแ้ จง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชั่วโมงหรื อตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ศูนย์
นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค ห้ องประชุ ม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะจานวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนดไว้ ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดีย นในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทตามที่
บริ ษัทได้ เสนอชื่อไว้ คือ
ผศ. อรทัย วานิชดี

กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง สานักงานบริ ษัท
เลขที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ ยังไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่ นแปลงชื่อหรื อนามสกุล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
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1.2

นิติบคุ คลโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ)
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มาด้ วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) สาเนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลของผู้ถื อ หุ้ นซึ่ง รั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมการผู้มีอานาจ) และมี ข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มาประชุม มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ ยังไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิ ติบุคคล (กรรมการผู้มี
อานาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึง่ ผู้มอบฉันทะได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้ อ 1.1 (2)
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือ
ชื่อของผู้มี อานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับ มอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผ้ ูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้ า
ประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้ บคุ คลที่มาประชุมมีสทิ ธิเข้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุ คล
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ต้ องมีข้อความที่แสดงให้ เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผู้มอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สาเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคล ที่บคุ คลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
(5) เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้ อ 1.1 (2)
3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ตามข้ อ 1.2 หรื อ ข้ อ 2.2
(4) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน เป็ นผู้ดาเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียนในกรณีที่ต้นฉบับ
เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้ องของคาแปลโดยผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการ
ผู้มีอานาจของบริ ษัท
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หมายเหตุ
โปรดติดอากรแสตมป์จานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าและลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่
เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
(1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลาย
คนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุม
ว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ ้น ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่
ต้ องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง (เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติข องที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1.

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
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2.

ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ ้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เ สียเป็ นพิเศษนันออก
้
นอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและทาเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดย
บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตามบัตรเสีย (ถ้ ามี ) ออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ
ทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
กรณี ที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)
หรื อกรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ า ชื่ อ กัน หรื อ
ผู้ถื อ หุ้ น คนอื่น ๆ รวมกัน ได้ จานวนหุ้น ตามที่บ ัง คับ ไว้ นัน้ จะเรี ย กประชุม เองก็ ไ ด้ ภ ายในสี่สิบ ห้ าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือ ว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ป รากฏว่า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่เ ป็ นการเรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ค รั ง้ ใดจานวน ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนั ดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่ า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ทัง้ นี ้ ให้ ลงโฆษณาค าบอกกล่า วนัด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่ จะใช้ เป็ นที่ป ระชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็ นที่ตัง้ สานักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อจัง หวัดใกล้ เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อ ไม่น้ อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจานวนผู้ถือ หุ้น ทั ้งหมด และต้ อ งมีห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และใน
กรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ ามี คะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ)
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ)
การเลิกบริ ษัท
(ช)
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4)
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5)
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6)
กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

นิยามกรรมการอิสระและข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ผศ. อรทัย วานิชดี อายุ 63 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน / ประธานกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
-

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริ ญญาตรี
-

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประวัติการทางาน
2560 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ ษั ท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2558 – ปั จจุบนั - หุ้นส่วน ห้ างหุ้นส่วนจากัด คิดสไมลบายฮอปเปอร์
2548 – ปั จจุบนั - อาจารย์พิเศษ ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต
2538 – ปั จจุบนั - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2550 – 2561

- อาจารย์พิเศษ ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2535 – 2559

- เจ้ าของและผู้อานวยการโรงเรี ยนไทยบัณฑิตธุรกิจและการบัญชี

2519 – 2521

- ผู้จดั การแผนกบัญชี บริ ษัท คอปเซ็ปนาว จากัด
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิช่ ัน จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมการอิสระต้ องมีจานวนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ ว หากคณะกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นยัง ไม่ ได้ มี ม ติ แ ต่ งตัง้ กรรมการอิ ส ระคนใหม่ ก็ ให้ กรรม การอิ ส ระเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต่ อ ไปจนกว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตังกรรมการอิ
้
สระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรื อ
เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ มของ
บริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ /1 กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
/1

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ าน
บาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
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6.

7.
8.

9.

มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดื อนประจา
หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่นซึ่งประกอบกิ จการที่มี สภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
Attachment 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

จังหวัด
Province

หุ้น
shares
หุ้น
shares

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

ซอย
Soi

เดือน
Month

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of the followings)

กรณี เลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing/located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark 
to select the independent director.

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดประวัติ ก รรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 6 ของหนังสื อ เชิ ญ ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 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.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
Attachment 7

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อาเภอ/เขต
District

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

ซอย
Soi

เดือน
Month

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and have the rights to vote equal to
votes
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and have the rights to vote equal to
votes

เสียง ดังนี ้
votes as follows

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณี เลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing / located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing / located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark 
to select the independent director

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 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.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น ณ .ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of 2018 ended December 31, 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
To consider and approve the distribution of net profit and the dividend payment of 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

28

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider the election of the directors to replace those due to complete their terms
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.
A.

ข.
B.

วาระที่ 7
Agenda 7

 เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
 เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
Director’s name Mr. Thanong Leeissaranukul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ ผศ. อรทัย วานิชดี
Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanitdee
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
Director’s name Mr. Nattakrit Thewphaingarm
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the directors for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment 7
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(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)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no .
อาเภอเขต/
District

ซอย
Soi

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of
 หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
shares and have the rights to vote equal to
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
(2)

หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณี เลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing / located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตาบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
years residing / located at no.
อาเภอ__________ __ ___
District
_

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No .2, please mark 
to select the independent director

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 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.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 น ณ .ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right

(4)

หุ้น
shares
หุ้น
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง
Votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and acknowledge the Company’s operating performance of 2018 ended December 31, 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561
To approve the distribution of net profit and the dividend payment of 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider the election of the directors to replace those due to complete their terms
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
Director’s name Mr. Thanong Leeissaranukul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ ผศ. อรทัย วานิชดี
Director’s name Asst. Prof. Orathai Wanitdee
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
Director’s name Mr. Nattakrit Thewphaingarm
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

วาระที่ 7
Agenda 7

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
To consider and approve the remuneration of the directors for 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถื อเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้น ที่ ป รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัส โตเดี ยน ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ นิ ทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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
เรื่อง
Agenda
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8

แผนที่สถานที่ประชุม
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1
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