
 

เลขที่ MVP037/2563 
 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท การก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และการงดการ
จ่ายเงินปันผล 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
              ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2563 
ได้มีมติให้เลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทออกไปไมม่ีก าหนด และยกเลกิวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 (Record Date) วนัที่ 9 มีนาคม 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้แจ้งแล้วนัน้ อยา่งไรก็ดี ขณะนีส้ถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสดงักลา่วได้คลีค่ลายไปบางสว่นแล้ว และมีแนวโน้มที่ดีขึน้ 

 บริษัท ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ในเร่ืองส าคญัดงันี ้
 

1. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 ขึน้ใหม่ในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 ณ ห้องสมัมนาชัน้ 12 บริษัท สทิธิผล 1919 จ ากดั เลขที่ 999 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชี 

ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 6   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุตัิให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท  
วาระท่ี 9   พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไข         

วตัถปุระสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางสว่น และเพิม่วตัถปุระสงค์ใหมอ่ีก 4 ข้อ คือข้อ 57 ถึง 60 
                รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ  
วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  



 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจภายใต้ข้อจ ากัดของ
กฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด วนั เวลา สถานท่ี วิธีการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ตามสมควร 

 
2. มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท

ประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 

3. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 
 

4. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2562 
เนื่องจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม  
 
 

5. มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพือ่พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายช่ือดงันี ้
1) นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  218 หรือ 

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิรก     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4334 หรือ 

3) นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  7633 หรือ 

4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  9211 
 

โดยให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทยงัได้อนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
 

6. มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ จ านวน 3 ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้
1) นายธราธร ยวงบณัฑิต  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
2) นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
3) นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากวาระทัง้  3 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่  



 

7. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้คา่ตอบแทน ดงันี ้ 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมต่อครัง้ (บำท) 

ทีเ่สนอส ำหรับปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 
  - ประธานกรรมการบริษัท 
  - กรรมการบริษัท 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท  

 
15,000 บาท  
10,000 บาท  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง * 
  - ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  - กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน * 
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

 
15,000 บาท  
10,000 บาท 

  *ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 และ 2563 
 

8. มีมติอนมุตัิงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่ผา่นการสอบทาน
จากผู้สอบรับอนญุาต และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
 

9. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท รวม 3 ข้อ คือข้อ 27 37 และ 38 โดยมีรายละเอียดของข้อบงัคบัท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
ข้อ  27. ในการประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2)  ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ในกรณีที่รอง
ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม  แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้  ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคน
หนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  

ข้อ 27.  ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นกำรประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำร
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่ เ ป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ใน
กรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุม  แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึง่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชมุ 



 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
(1)  เสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสยีงข้างมาก  กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่  (1)  
เสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่น
ได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 

ข้อ  37.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่  
วนั  เวลา  ระเบียบ  วาระการประชุม  และเร่ือง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร  โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณา  
แ ล ้ว แ ต ่ก ร ณ ี  ร ว ม ทั ง้ ค ว า ม เ ห ็น ข อ ง
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  
(7)  วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม  (3)  วนั 

 
ทัง้นี  ้  สถานที ่ที ่จะใช้ เ ป็นที ่ประช ุมจะอยู ่ใน
จ ังหวดัอนัเป็นที ่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท  
หรือจ ังหวดัใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ 37.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยกำรประชุมผ่ำน
สื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท า
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่   วัน  เวลา  
ระเบียบ  วาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดย
ระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่อ
อนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา  แล้วแต่กรณี  รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด
วนั  (7)  วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม  (3)  วัน ทัง้นี ้หำกกำร
ประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
โดยจดหมำยอีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
ทัง้นี  ้  สถานที ่ที ่จะใช้ เ ป็นที ่ประช ุมจะอยู ่ใน
จ ังหวดัอนัเป็นที ่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร  หรือ 
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซ่ึงได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้จัดกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ  38.   ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ 
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  มาประชมุไมน้่อย
กว่ายี่สิบห้า  (25)  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด  และต้องมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3)  ของ
จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบ
องค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด  
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง  (1)   ชั่วโมง  

ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุม
ด้วยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า  
(25)  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  
(1/3)  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมกันได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม  (1/3)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ 

 



 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่ 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากวา่
การประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ  ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ  ให้นดัประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  
(7)  วนัก่อนประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อ
ลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง  (1)  ชัว่โมง  จ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่  หากว่าการประชมุผู้
ถือหุ้ นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  ให้การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้
นัดประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7)  วนัก่อน
ประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนี ไ้ม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
10. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 3.(วตัถปุระสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางสว่น และเพิ่มวตัถปุระสงค์
ใหม่อีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจที่มีอยู่
ปัจจบุนัและที่จะมีขึน้ในอนาคตของบริษัท ดงันี ้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
ข้อ 45.  ประกอบกิจการ   รับจัด  จัดการ  ออกแบบ  

สร้างสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จดัหา
รางวัล  อาหารเคร่ืองดื่ม  ดูแลความปลอดภัย
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  งานแข่งขนักีฬาทุก
ประเภท  โดยเฉพำะกำรจัดงำนวิ่งมำรำธอน 

ข้อ  45.  ประกอบกิจการ   รับจัด  จัดการ  ออกแบบ  
สร้างสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จดัหา
รางวัล  อาหารเคร่ืองดื่ม  ดูแลความปลอดภัย
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  งานแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท   

ข้อ 53.ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จ าหน่าย จัดหา 
น าเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจ าหน่าย 
บริการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุก
ประเภทส าหรับกิจกรรมสนัทนาการ ได้แก่ รถบ้าน 
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน 
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่า่ง ๆ ทกุประเภท 

ข้อ 53.  ประกอบธุรกิจให้เช่า  ใ ห้ เช่าช่วง  จ าหน่าย  
ออกแบบ ตกแต่งภำยใน  จดัหา  น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจ าหน่าย  บริการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภท
ส าหรับกิจกรรมสันทนาการ  ได้แก่   รถบ้าน  
จกัรยาน  และยานพาหนะอื่นในลกัษณะเดียวกัน  
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่า่ง ๆ ทกุประเภท 

- ข้อ 57.   ประกอบการค้า  จ าหนา่ย  ซือ้ขาย  แลกเปลีย่น  ให้
เช่า  รับซอ่ม  น าเข้า ได้แก่  โทรศพัท์  คอมพวิเตอร์  
เคร่ืองมือสือ่สาร  สนิค้าอิเล็กทรอนิกส์  รวมทัง้
อะไหล ่ และสว่นประกอบของสนิค้าดงักลา่ว 

- ข้อ 58.   ประกอบกิจการค้า  และการจ าหนา่ยแพ็คเก็ต
คปูองที่พกั 

- ข้อ 59.   ประกอบการค้า  จ าหนา่ย  ซือ้ขาย  แลกเปลีย่น  ให้
เช่า  รับซอ่ม  น าเข้า ได้แก่  ตู้แช่ไวน์  ตู้ซิก้าร์  ตู้ เย็น  
ตู้แช่เย็น  รวมทัง้อะไหล ่  และสว่นประกอบของ
สนิค้าดงักลา่ว 



 

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
- ข้อ 60.  ประกอบการค้า  จ าหนา่ย  ซือ้ขาย  แลกเปลีย่น  ให้

เช่า  รับซอ่ม  น าเข้า  ได้แก่  รถจกัรยานยนต์  รถ 
จกัรยานยนต์ไฟฟ้า  ของเลน่    รวมทัง้อะไหล ่ และ
สว่นประกอบของสนิค้าดงักลา่ว 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 56 ข้อ รายละเอียด 

ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ รายละเอียด

ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
 

บริษัทมีความตระหนกัและหว่งใยสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น โดยบริษัทมีความตัง้ใจที่
จะจดัเตรียมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั จึงเรียนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี  ้
- สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนงัสือมอบ

ฉันทะที่บริษัทจะจัดส่งพร้อมกับรายช่ือกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

- บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะแจ้งรายละเอียด รวมถึง
มาตรการตา่ง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ที่จะจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                          

                                                                                                     
        (นายโอภาส เฉิดพนัธุ์) 
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 


