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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
 บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ากดั (มหาชน) 

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึน้เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้ 

 
เร่ิมการประชุม 

นางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุล ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากนายทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ให้ท า
หน้าที่เป็นผู้ด  าเนินการประชุม (“ ผู้ด าเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท (“ที่
ประชุม”) ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 ในปัจจบุนัซึ่งยงัคง
มีอย่างต่อเนื่อง บริษัทไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 บริษัทจึงไดพ้ิจารณาใหม้ีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 รวมทัง้กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย ซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงัรายนามดงัต่อไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายทนง  ลีอ้ิสสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
2. ผศ. อรทยั  วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
3. ดร. ณฐักฤษฏ ์ ทิวไผ่งาม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายคงพนัธ ์ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. นายธีรวฒัน ์ สวุรรณพินิจ กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายสารสนเทศ 
7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิรสิิน กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายขายและการตลาด 
8. นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / 
เลขานกุารบรษิัท 

  
ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า นายธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุในครัง้นีไ้ด ้
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 กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จ านวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปขา้งตน้ โดยวันนีม้ีกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม
ทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด  
1. นางสาวเขมนนัท ์ ใจชืน้ 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลธีรคุปต ์จ ากัด 
1. นางสาวนรศิรา  ไสวแสนยากร 
2. นางสาวบรูณี เจรญิผล 

 
ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย ถือ

หุน้รวม 84,990,100 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 17 ราย ถือหุน้รวม 36,064,500 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 29 ราย มีจ านวนหุน้รวมทัง้หมด 121,054,600 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 41.2576 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 293,411,700 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  

 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงว่า บริษัทไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกับการประชุมในวนันีแ้ก่

ท่านผูถื้อหุน้ 3 ช่องทางดงันี ้ 
1. บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 
2. บรษิัทไดล้งประกาศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ ์ซีพีดี นิวส ์ในวนัท่ี 20, 21 และ 22 เมษายน 2565 และ 
3. บริษัทไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ 

ตัง้แต่วนัท่ี 7 - 27 เมษายน 2565 
 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียด

แต่ละวาระ ดงัต่อไปนี ้
1. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ัตรลงคะแนนให้กับผูเ้ข้าร่วม

ประชมุ 
2. ส าหรบัการลงคะแนนเสียงจะกระท าโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

2.1. ผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) โดย
ผูถื้อหุน้ตอ้งลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระท่ี
ตอ้งการลงคะแนนเสียง และท าเครื่องหมายในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนน
เสียง 

2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยนัการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ใหผู้ถื้อ
หุน้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนนเสียง สามารถ
ท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครัง้ อย่างไรก็ตาม หากวาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่
สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได ้
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2.3. ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณม์ือถือหรือแท็บเล็ต ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อท าการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ให้
สลบักลบัมายงัหนา้ต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ 

3. ส าหรบัการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่ผู้
มอบฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนเสียงมาแลว้ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่
ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยนัการลงคะแนนเสียงเขา้ไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นดว้ย  

4. การนับเสียงคะแนนเสียง ใหน้ับ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะท าการออกเสียง
ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด ทัง้นี ้บริษัทไดน้บัคะแนนเสียงที่ผูม้อบฉันทะไดล้งคะแนนมาในหนังสือ
มอบฉนัทะเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ในตอนท่ีลงทะเบียนเขา้ประชมุแลว้   

5. การแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสดุในวาระนั้น ๆ โดยเมื่อระบบ
เริ่มท าการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้ีก และหากวาระนัน้ระบบ
ท าการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะด าเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบเมื่อไดผ้ลคะแนนของวาระก่อนหนา้ 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะสอบถามค าถามต่าง ๆ สามารกระท าไดด้ว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ ดงัต่อไปนี ้
6.1. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ ใหไ้ปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom 

เพื่อพิมพข์อ้ความและกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 
6.2. ในการถามค าถามแต่ละครัง้ ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแจง้ ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่ามาดว้ยตนเอง

หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
6.3. บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเขา้มาภายใน 

2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มา
ผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจา้หนา้ที่จะท าการอ่านค าถามในภายหลงั 

7. มติในการอนมุตัิแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี ้ 
7.1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียงเป็นฐานการค านวณ  
7.2. วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
7.3. วาระท่ี 7 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนบัรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการค านวณ 
7.4. วาระที่ 8 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนบัรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการค านวณ 
ทัง้นี ้วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะขอใหล้งคะแนนอนุมตัิ
แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ตามขอ้บังคับบริษัทไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็น

ประธานในที่ประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเรียนเชิญ นายทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชมุและด าเนินการประชมุต่อไปตามระเบียบวาระการประชมุ  
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ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งเป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูร้ายงานตามระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
 
 ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 

 
คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งที่ 1/2565 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง และ

เห็นสมควรอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้ที่ 1/2565 ดงักล่าว 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 วาระนี้

ตอ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งด
ออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่
นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
 หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากองคป์ระชุม ณ เวลาเริ่มประชุมจ านวน 1 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้1 หุน้ รวมเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน 30 ราย รวมจ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 121,054,601 หุน้ 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 

ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2564 ดงัปรากฎรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ไดส่้งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) โดยจัดท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยวาระนีเ้ป็นวาระ
แจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 
ประธานมอบหมายให ้นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

และแผนธุรกิจของบรษิัทในปี 2565 ต่อที่ประชมุ 
 
นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดอ้ธิบายถึงการด าเนินงานของบริษัทว่า บริษัทมีกลุ่มธุรกิจหลกั 

(Business Units) ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event) 2) ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี ่(Media & Agency) และ 3) ธุรกิจ
พาณิชย์ (Commerce) ซึ่งการจัดแสดงงานที่เป็นรายไดห้ลักของบริษัท จะมุ่งเน้นในเรื่องของคริปโทเคอรเ์รนซีและ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึน้ โดยในวนัท่ี 12-15 พฤษภาคม 2565 บรษิัทจะมีการจดัแสดงงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่ง
ควบคู่กับ Thailand Crypto EXPO ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค และงานดงักล่าวจะช่วยท าใหเ้ห็นภาพของ
กลุ่มธุรกิจหลกัทัง้สามดา้นของบรษิัทไดช้ดัเจนมากขึน้ และไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานในปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

Metaverse Update 

• Metaverse x Amazing Thailand เป็นการรว่มมือระหว่างบรษิัทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรบัใชก้บัการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นด าเนินงานขัน้ทดลอง 

• Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian เป็นการร่วมระหว่างบริษัทและ ททท. เพื่อท าโลก
เสมือนจรงิในรูปแบบสวนทเุรียนส าหรบัการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคอื New Wealth ซึ่งบรษิัทไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัท า Infrastructure ที่เป็นการวางแผนที่ของโลก Metaverse จากพืน้ที่จริงของสวน
ทเุรียนในจงัหวดัที่อยู่ในการสนบัสนนุของ ททท. โดยมีการเล่นเกมและใหข้องรางวลั เช่น ส่วนลดราคาที่พกั 
ในขณะนี ้สวนละไมซึ่งเป็นสวนทุเรียนแรกที่ เปิดให้ซือ้ได้ขายหมดแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่  
https://metaversethailand.io/ 

• MOU with Bitkub เป็นการรว่มมือกนัเพื่อสรา้งแพลตฟอรม์ Metaverse โดยจะไดม้ีการแถลงข่าวเมื่อปลาย
เดือนมีนาคม 2565 นที่ผ่านมา และจะเขา้สู่การด าเนินงานขัน้ถดัไปในเรว็ๆ นี ้

MVP Coin Update 

• Thailand HOLIDEALS 2022 เป็นการร่วมมือโดยใช้ MVP Coin เพื่อซื ้อบริการของโรงแรมที่ร่วมใน
โครงการของ ททท. เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่ประสบความยากล าบากจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ https://mvp-
coin.com/  
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Event Update ปัจจบุนับรษิัทไดเ้ริ่มกลบัมาจดังานสมัมนา งาน Roadshow และงานวิ่งอีกครัง้ 

• Xiaomi 12 Series Road Show 

• TAK TRAIL เป็นงานวิ่งเทรลเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ภายใตก้รอบ
แนวคิด Touch The Sky Touch The Ground 

• อุบลรตันเ์ลิฟล่ีรนั บาย ไฮเออร ์ที่เขื่อนอุบลรตัน ์จ.ขอนแก่น ซึ่งวางแผนไวต้ัง้แต่ก่อนมีการระบาดของเชือ้
ไวรสัโคโรนา Covid-19 แต่ถกูเล่ือนมาจดัในปี 2565 

Upcoming Event 

• งาน Thailand Mobile EXPO 2022 ซึ่งจดัควบคู่กับงาน Thailand Crypto EXPO 2022 โดยผูเ้ขา้ร่วมงาน
สามารถซือ้สินค้าโทรศัพท์มือถือพรอ้มทั้งศึกษาเรื่องคริปโทเคอรเ์รนซีไปพรอ้มกันได้ ซึ่งในปีนี ้ งาน 
Thailand Mobile EXPO ก็ไดมุ้่งเนน้การน าเสนอสินทรพัยด์ิจิทลั เช่น NFTs และมีผูป้ระกอบการดา้นครปิ
โทเคอรเ์รนซีและสินทรพัยด์ิจิทลัหลายรายเขา้รว่มงานในครัง้นี ้ โดยการจดังาน Thailand Crypto EXPO นี ้
จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยในงานไม่ได้มีแค่เพียงการจับคู่ธุรกิจ 
(business matching) แต่ยงัจดัใหม้ีการซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลัระหว่างกันโดยตรงโดยไม่ตอ้งผ่านตวักลาง 
นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ร่วมงานจะไดพ้บกับเจา้ของโปรเจกตผ์ูอ้อก คริปโทเคอรเ์รนซี (Issuer) เพื่อฟังสมัภาษณ์
เก่ียวกบัโปรเจกตแ์ละลงทนุหากสนใจ 

Bitcoin Mining 

• บริษัทไดต้ัง้เหมืองขดุ Bitcoin ในประเทศลาว โดยการลงทนุครัง้นีจ้ะท าใหธุ้รกิจของบริษัทครบวงจร ซึ่งจะ
เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่สอง 

 
จากนั้น นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี ้แจงผลการ

ด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 ดงัต่อไปนี ้

• รายได ้แบ่งเป็นรายไดต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 315.6 ลา้นบาท เมื่อเทียบปี 2563 อยู่
ที่ 206.1 ลา้นบาท รายไดต้ามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 241.0 ลา้นบาท เมื่อเทียบปี 2563 อยู่ที่ 
206.2 ลา้นบาทโดยรายไดห้ลักของบริษัทมาจากธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) โดยในปี 2563 บริษัท
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา Covid-19 อย่างมากท าใหไ้ม่สามารถ
จดังานต่างๆ โดยเฉพาะงาน Thailand Mobile EXPO ได ้ซึ่งต่อเนื่องมาในปี 2564 แต่ในปี 2564 บริษัทได้
หนัมาท าธุรกิจดา้นเทคโนโลยีมากขึน้ ท าใหบ้ริษัทมีรายได้มากขึน้เก่ียวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีบล๊อกเซน  

 

  

รายไดง้บการเงินรวม รายไดง้บการเงินเฉพาะกิจการ 
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• ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ แบ่งเป็นก าไรขัน้ตน้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 155.6 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบปี 2563 อยู่ที่ 27.7 ลา้นบาท และก าไรขัน้ตน้ตามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 80.5 ลา้นบาท 
เมื่อเทียบปี 2563 อยู่ที่ 27.9 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของงบก าไรขั้นตน้จากปี 2563 ท าใหเ้ห็นว่าในปี 2564 
บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้มากอย่างเห็นไดช้ดั จากการบริหารตน้ทุนและการด าเนินงานของธุรกิจ
โฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) ที่เนน้ดา้นออนไลนม์ากขึน้ และมีทีมงานท่ีมีประสบการณ ์จึงท า
ใหต้น้ทนุบรกิารลดลง อาทิเช่น การลดค่าจา้ง ค่าบรกิารจดังาน ตลอจนบรษิัทมอบหมายใหพ้นกังานมีส่วน
ในการท างานมากขึน้เพื่อลดตน้ทนุบรกิาร ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก 
 
 

 
 

• ก าไรสุทธิ แบ่งเป็นก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 43.3 ลา้นบาท (คิดเป็นอัตราก าไร
สุทธิเท่ากับ 13.6%) เมื่อเทียบปี 2563 อยู่ที่ -42.5 ลา้นบาท (คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับ -20.4%) 
และก าไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 5.6 ลา้นบาท (คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ 2.3%) โดยปี 
2563 อยู่ที่ -39.9 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิเท่ากบั -19.1%) แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทกลบัมามีก าไร
ในปี 2564 หลงัจากขาดทุนในปี 2563 ที่บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของฌรคติดเชือ้ไวรสัโร
โรนา Covid-19 

 

• งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็นว่าในปี 2564 สินทรัพยร์วมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 400 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย 1) สินทรพัยห์มุนเวียน 252 ลา้นบาท หลัก ๆ ไดแ้ก่ ลูกหนีก้ารคา้ ซึ่งเป็นลูกหนีก้ารคา้จาก
การด าเนินการปี 2564 และจะมีการทยอยเก็บเงิน และสินคา้คงเหลือ 2) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 152 ลา้น
บาท หลกั ๆ ไดแ้ก่ รถคาราวาน 3) หนีสิ้นมีจ านวน 175 ลา้นบาท หลกัๆ ประกอบดว้ยหนีสิ้นจากลีสซิ่งรถ

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ งบการเงินรวม 
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คาราวานและการกูย้ืมธนาคารเพื่อมาใชใ้นกิจการ  และ 4) ส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 229 ลา้นบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากปี 2563 (อยู่ที่ 128 ลา้นบาท) เนื่องจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บรษิัท (Warrant MVP-W1)  

 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 

2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ผู้ด  าเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุม

รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 

ผู้ด  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิและคณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 
บริษัทไดจ้ดัท างบการเงินของบรษิัทและบริษัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถกูตอ้ง

ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทภายในก าหนดเวลาแลว้ และได้
น าเสนอไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR 
Code ที่ไดส่้งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) 
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คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทและบรษิัท

ย่อยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดแ้สดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิ

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2564  
  

ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 46 ซึ่งก าหนดหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
 
     อนึ่ง บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทัง้หมดแลว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัท
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อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน 
แผนการลงทนุ และสภาพคล่อง รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ในอนาคต 
 

ทัง้นี ้งบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นดงันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ลา้นบาท) 6 43 

ขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ลา้นบาท) 17 18 
 
 คณะกรรมการเห็นสมควรอนมุตัิเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายประจ าปี 2564 และพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 
46 เนื่องจากบรษิัทยงัมีผลขาดทนุสะสม 
 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้

 
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ

งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และอนุมตัิการงด

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2565 
  
ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 41 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
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ของผูส้อบบัญชีของทุกปี และขอ้บังคับขอ้ 48 ซึ่งก าหนดว่า ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารง
ต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 

 
 นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย์ (ฉบับท่ี 14) 
ก าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกันตอ้ง
เวน้วรรคการปฏิบตัิหนา้ที่ 5 รอบปีบญัชี โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัยก์ าหนดความเป็นอิสระ ความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชี และมีความเห็นว่า เพื่อประโยชนข์องบรษิัท บรษิัทควรพิจารณาเลือกส านกังานสอบบญัชีรายใหม่
ซึ่งเสนอค่าสอบบญัชีสอดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายไดข้องบรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทัง้ 
บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นส านกังานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัในดา้นความเป็นมืออาชีพและประสบการณ ์และมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท 
บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าว ดงันั้นจึงเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  

  
ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดของการเปล่ียนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท 

กรินทร ์ออดิท จ ากัด ว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไดม้ีการขยายธุรกิจไปสู่ดา้นเทคโนโลยีบล็อกเชน ท าใหผู้ส้อบบัญชีเดิมไม่
สามารถจดัหาบคุลากรไดเ้พียงพอกบัภาระงานดา้นบญัชีที่เพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
ไดท้ าการตรวจสอบเบือ้งตน้ในขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรายใหม่ ซึ่งพบว่า บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด มีประสบการณใ์น
ระดบัมืออาชีพเก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท ทัง้กลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจที่ไดข้ยายใหม่ อีกทัง้ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มระหว่างผูส้อบบญัชีกับบรษิัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด ท าใหม้ีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท  

 
คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนีจ้ากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีล่งลายมือชื่อรับรองงบการเงนิของบริษทั 

(1) นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ และ/หรือ 7305 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(2) นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์และ/หรือ 5113 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(3) นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑติ และ/หรือ 4713 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(4) นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา และ/หรือ 5897 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีล่งลายมือชื่อรับรองงบการเงนิของบริษทั 

(5) นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา และ/หรือ 3675 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(6) นางสาวกชมน ซุ่นหว้น และ/หรือ  11536 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(7) นายไกรแสง ธีรนลุกัษณ ์และ/หรอื 5428 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(8) นายวรพล วิรยิะกลุพงศ ์และ/หรอื 11181 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(9) นายพจน ์อศัวสนัติชยั และ/หรือ 4891 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(10) นายวเิชยีร ปรุงพาณิช 5851 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทเป็น

จ านวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากมาตรฐานการท างาน และพิจารณาเปรียบเทียบกบัปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นว่ามีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ผู้ด  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
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กรรมการในขณะนัน้ กรรมการผูอ้อกไปนัน้สามารถไดร้บัเลือกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. ผศ.อรทยั วานิชดี ต าแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

3. ดร.ณฐักฤษฏ ์ทิวไผ่งาม ต าแหน่ง กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 21 
ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลอื่น
เพื่อการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ                 
                      
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิ และมีประสบการณ ์ความรู ้
ความสามารถและเป็นก าลังหลักส าคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ
ระมดัระวงั ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทและต าแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
      
  ทัง้นี ้รายละเอียดของขอ้มลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดน้ าเสนอไวแ้ลว้ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ตามที่ไดแ้นบมากับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราว 
           

ผูด้  าเนินการประชมุไดน้ าเสนอประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย และเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนนเสียงใหบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 
ผูด้  าเนินการประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยท าการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ คือ 1) นายทนง ลีอ้ิสสระนุกูล 2) ผศ.อรทยั วานิชดี และ 3) ดร.ณัฐกฤษฏ ์ทิวไผ่งาม โดย
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายทนง  ลีอ้ิสสระนุกูล ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

2. ผศ.อรทยั วานิชดี ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3. ดร.ณฐักฤษฏ ์ทิวไผ่งาม ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 121,053,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 1,000 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
 เมื่อการพิจารณาในวาระท่ี 6 แลว้เสรจ็ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้สู่
การประชมุ   
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 25 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามที่ประชมุผู้
ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
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ขนาดใกลเ้คียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ในรูปแบบเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเท่ากบัปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

คณะกรรมการบรษิัท  
- ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 บาท 
- กรรมการบรษิัท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง *  
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 บาท 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน *  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 

*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารขอไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ที่  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผล
การด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น ความส าเรจ็และการเติบโตของบรษิัท แลว้
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมตัิใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดย

วาระนีต้อ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
(นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. (ทุน
จดทะเบียน)  

 
ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคล

ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยราคาสุทธิต่อหุน้สามญัที่ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษิัท ดงันัน้บรษิัทจึงตอ้งปรบัอตัราใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิทัท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ตามเงื่อนไขของขอ้ก าหนดสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดงักล่าว  

 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 2,109,930 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-
W1)และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. 
(ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแกไ้ข
เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 173,554,965 บาท (หน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสามลา้นหา้แสนหา้หมื่นส่ีพนัเกา้รอ้ยหกสิบ
หา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น           347,109,930 หุน้  (สามรอ้ยสี่สิบเจ็ดลา้นหนึง่แสนเกา้พนัเกา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น:    
   หุน้สามญั  347,109,930 หุน้  (สามรอ้ยสี่สิบเจ็ดลา้นหนึง่แสนเกา้พนัเกา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี- 

  

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงที่

ส่งมาดว้ย 4) 
 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบรษิัท จ านวน 1,054,965 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 173,554,965 
บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 2,109,930 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทัง้เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนบรษิัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้าร
จดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
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จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 

  ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,054,965 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุน้สามัญจ านวน 
2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้
สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน จ านวน 1,054,965 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 2,109,930 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน  รวมถึงการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ (นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 
ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตาม

วาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,109,930 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-
W1) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ซึ่งมีการปรบัอตัราใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนด
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดงักล่าว เพื่อรกัษาผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ไม่ใหด้อ้ย
ลงไปกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดโดยราคาสทุธิต่อหุน้สามัญที่
ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท โดยค านวณจากวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญั
ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  

 
ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมา

ดว้ย 4)  



 

หนา้ 18 จาก 19 
 

 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,109,930 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอีกทั้งเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการ มีอ านาจในการ
ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจน
ส าเรจ็ลลุ่วง ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 
จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

ท่านใดซกัถามในประเด็นนี ้
  
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน  2,109,930 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท
ตามสดัส่วนการถือหุน้ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีต้อ้งผ่านการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 2,109,930 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

เห็นดว้ย 121,054,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 121,054,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทว่า บริษัทมีความ

มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม โดยยึดมั่นและใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจและรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลกัจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานของบริษัทอย่างเคร่งครดั 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการต่อตา้นทุจรติคอร์
รปัชนัไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มกับเปิดเผยใหบุ้คคลทั่วไปไดร้บัทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อให้
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เกิดความมั่นใจว่าการตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงดา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณา
และปฏิบตัิอย่างรอบคอบ 

 

บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (Collective 

Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑใ์นการเขา้ร่วมโครงการ เพื่อลงนาม
ประกาศเจตนารมณ ์พรอ้มเตรียมจดัท าแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นการรบัรองต่อไป 
 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงว่าวาระนีเ้ป็นวาระสุดทา้ย และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถามและแสดง
ความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชมุ  
 
ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ

บรษิัท 
 
ปิดประชมุเวลา 15.33 น. 

 
 
 

 
ลงชื่อ     ประธานท่ีประชมุ 

นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู 
ประธานกรรมการบรษิัท 
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