
 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมด้วยสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ขณะเร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
รวมจ านวน 33 ราย มีจ านวนหุ้นรวมทัง้หมด 76,787,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ครบ
เป็นองค์ประชมุ โดยท่ีประชมุได้มีมติในเร่ืองส าคญัดงันี ้
 

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 76,787,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 76,787,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

หมายเหต ุในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จากวาระก่อนจ านวน 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 
800,000 หุ้น  

 
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

4. อนมุตัิการงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดนี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
5. อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564

ดงันี ้
1)  นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7147 หรือ 
2)    นายไกรสิทธ์ิ ศิลปะมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9429 หรือ 
3) นางสาวเขมนนัท์ ใจชืน้  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8260 

โดยให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 870,000 
บาท และบริษัทย่อยเป็นจ านวนเงิน 45,000 บาท 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  



 

รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

6. อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์  (2) นายคงพันธุ์  ปราโมชฯ และ  
(3) นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

6.1 นายโอภาส เฉิดพันธุ์  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เห็นด้วย 37,326,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 37,326,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียและไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 40,261,000 หุ้น 

6.2 นายคงพนัธุ์ ปราโมชฯ ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 77,287,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 77,287,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียและไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 300,000 หุ้น 

6.3 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานกุารบริษัท 

เห็นด้วย 76,887,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 76,887,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 



 

หมายเหต ุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียและไมม่ีสิทธิออกเสียง จ านวน 700,000 หุ้น 
 
7. อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
คณะกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน *  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 

*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม 
(นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
8. อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จ านวนไมเ่กิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคา่ (0.00 บาท) ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากบั 1.20 บาทตอ่หุ้น มีอายกุาร
ใช้งาน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  



 

ทัง้นีใ้ห้ก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ในวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2564  

รวมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบคุคลอื่นซึง่ได้รับ
การแต่งตัง้และมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการ
พิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใด อนัจ าเป็นเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(MVP-W1) ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และภายใต้กรอบการอนมุตัิของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ซึง่รวมไปถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

ก. จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นต้น 

ข. ให้ข้อมลู ติดตอ่ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ย่ืนเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายใบสาคญัแสดงสิทธิฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงาน หรือบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ค. การน าใบส าคญั แสดงสิทธิฯ และหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั แสดง
สิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ง. แตง่ตัง้ ผู้ รับมอบอ านาจช่วง ให้มีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและการเสนอขายใบสาคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือให้การออกและการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ส าเร็จลลุว่งทกุประการ 

จ. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจาเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ฉ. ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 



 

 
9. อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีก 50,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ จ านวน 100,000,000 หุ้น มลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซึง่
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี ้
“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน    150,000,000 บาท  (หนึง่ร้อยห้าสิบล้านบาท) 

  แบ่งออกเป็น    300,000,000 หุ้น      (สามร้อยล้านหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ     0.50   บาท    (ห้าสิบสตางค์)  

   โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั    300,000,000 หุ้น      (สามร้อยล้านหุ้น) 

   หุ้นบริุมสิทธิ           -    หุ้น (ศนูย์หุ้น)” 

 ทัง้นีม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึง่ได้รับ
การแต่งตัง้และมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั ง้ มี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิดงักลา่ว
เสร็จสมบรูณ์ 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

10.  อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 
(MVP-W1) ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  



 

 ทัง้นีม้อบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/ หรือ บุคคลอื่นใดซึง่
ได้รับการแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจ
ในการด าเนินการมีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/
หรือเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจนส าเร็จลุล่วง ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และภายใต้กรอบของการอนมุตัิของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 
11. อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลกัษณะการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้ครอบคลุมถึงธุรกิจท่ีบริษัทอาจจะขยายในอนาคต จึงสมควรแก้ไข
วัตถุประสงค์ในข้อ 39. และ 58. บางส่วน และ เพ่ิมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือ ข้อ 61 รวมมี
วตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 61 ข้อ มีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ 

จัดท า  แ ก้ ไ ข  และพัฒนาโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นส าหรับเว็บและอุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือสังคม
ออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ หรือเคร่ืองมือ
สื่ อ ส า ร  ต ล อ ด จ น โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์ในสื่อตา่ง ๆ 

ข้อ 39.  ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ออกแบบ จดัท า 
แก้ไข และพัฒนา โฮมเพจ โปรแกรม แอป
พลิเคชัน แพลตฟอร์ม ส าหรับเว็บไซต์และ
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือ
สังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ
เคร่ืองมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ในสื่อตา่ง ๆ 

ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจ าหน่ายแพ็ค
เก็ต คปูองท่ีพกั 

ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า และการจ าหน่ายแพ็ค
เก็ต คูปองท่ีพัก กิจกรรม การเดินทาง และ
การท่องเท่ียว และการค้าปกติทัว่ไปทุกชนิด
ทกุประเภท 

- ข้อ 61. ประกอบกิจการเป็นตวัแทน นายหน้าในการ
จ าหน่าย ซือ้ขาย แลกเปลี่ยน  ให้เช่า ให้เช่า
ช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชนั แพลตฟอร์ม 
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตส าหรับท่ีพัก กิจกรรม 
การเดินทาง การท่องเท่ียว และการค้าปกติ



 

ทั่วไปทุกชนิดทุกประเภททัง้สงัหาริมทรัพย์
และอสงัหาริมทรัพย์ 

 

และอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
เป็นดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 60 ข้อ 

รายละเอียด ตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 61 ข้อ 

รายละเอียดตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 77,587,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
รวม 77,587,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                     
                                                                 

(นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 


