บริษทั เอ็ม วิชนั ่ จำกัด (มหำชน)
M Vision Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563
For the year 2020

วันที่ 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น.
On April 24, 2020 at 14:00 hrs.
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค (ห้องประชุม Slik 1)
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม. 1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (Meeting Room Slik 1)
No. 88 Bangna-Trat Road (km.1), Bangna Tai Sub-Distric, Bangna Distric, Bangkok

ลงทะเบียนเวลำ 13.00 น. Registration at 13:00 hrs.
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทีห่ น่วยงานกากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษทั จดทะเบียน
ทบทวนการแจกของชาร่วยในการประชุม บริษทั ของดแจกของชาร่วยในการประชุมผูถ้ อื หุน้
To comply with the guidelines given by the regulatory bodies, which encourage listed companies to review
their practice of giving gifts at the meetings, Company would not provide gifts at the General Meeting
of Shareholders.

มาตรการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน)
เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19) เนื่องจาก
ไวรัสดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ วไปยังหลายภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริ ษัทจึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิการ
เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ดังนี ้
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นที่มีผ้ ใู กล้ ชิดเดินทางไปหรื อกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดต่อ
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ท้ องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรายฯ น้ อยกว่า 14
วันเข้ าร่ วมการประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทแนะนาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ตาม
รายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ าร่วมประชุมในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ของระบบทางเดินหายใจ เช่น
มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทีมีอาการดังกล่าว งดการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทแนะนาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
3. บริ ษัทจะจัดเตรี ยมเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้ างมือ และหน้ ากากอนามัยแจกจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างทัว่ ถึง รวมถึงมี
การตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีอณ
ุ ภูมเิ กิน 37.5 องศา หรื อมีอาการอย่างอื่น เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ให้ เข้ าร่วมการประชุม แต่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ในคราวเดียวเพื่อยื่น
ต่อเจ้ าหน้ าที่ได้
4. บริ ษัทจะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ คาแนะนาผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อลดการแพร่ของเชื ้อโรคต่าง ๆ ใน
ระบบทางเดินหายใจ
5. หากพบกรณีที่นา่ สงสัยว่าจะมีความเสีย่ ง กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททันที
ในการนี ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริ ษัทจะปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง การป้องกันควบคุมโรคไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่ งครัด
บริ ษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี

หมายเหตุ * “ประเทศกลุ่มเสี่ยง” หมายถึงประเทศที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2563
อย่ างไรก็ตามหากทางกระทรวงสาธารณสุขได้ มีการประกาศเพิ่มประเทศเสีย่ งประเทศใหม่ หลังจากนี้
ทางบริษัทขอนับรวมประเทศใหม่ ดังกล่ าวเป็ นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามแนวปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563 นี้ด้วย

วันที่ 2 เมษำยน 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ ไข)
เรี ยน ท่ำนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รำยงำนประจำปี 2562 พร้ อมงบกำรเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในรู ปแบบ
QR code
3. ข้ อมูลของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระและได้ รับกำรเสนอชื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่
4. คำชี ้แจง เรื่ อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐำนกำรแสดงสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น กำรออกเสียงลงคะแนน
และกำรนับคะแนนเสียง
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยำมกรรมกำรอิสระและข้ อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถำนที่ประชุม
9. ใบลงทะเบียน (โปรดนำมำแสดงในวันประชุม)
โดยหนัง สื อ ฉบับ นี ้ บริ ษั ท เอ็ ม วิ ชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งให้ ท่ ำ นทรำบว่ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2563 ได้ มีมติให้ กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ในวันศุกร์ ที่
24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องสัมมนำชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 99 ถนนพระรำม 3 แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10260 เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทได้ จดั ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 ซึ่ง
ที่ประชุมได้ พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมวำระที่กำหนดในหนังสือเชิญ ประชุม และได้ มีกำรจัดทำรำยงำนกำร
ประชุมและจัดส่งให้ ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ บนั ทึก
ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ ง และเห็น สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อ พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่ำว
การลงมติ : วำระนีต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 1
” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทได้ สรุ ปผลกำรดำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2562 โดยบริ ษัทได้ นำส่งและเผยแพร่ ผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ นำเสนอไว้ ในรำยงำน
ประจำปี 2562 แล้ ว รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ประจำปี 2562
การลงมติ: วำระนี ้เป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึง่ กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชี ของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ส ำหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และได้ น ำเสนอไว้ แล้ ว ในรำยงำนประจ ำปี 2562
รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี
สำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ : วำระนีต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 ซึง่ กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อย
กว่ำร้ อยละห้ ำ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้ วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี ้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ซึ่งกำหนดห้ ำมจ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภท
อื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยูห่ ้ ำมมิให้ จ่ำยเงินปั นผล
อนึ่ง บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสำรองตำมกฎหมำยทังหมดแล้
้
ว โดยที่กำรจ่ำยเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั
ศักยภำพกำรเติบโตของผลกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และสภำพคล่อง รวมถึงควำมจำเป็ นและควำม
เหมำะสมเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกำไร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เนื่องจำกในปี 2562 ที่ผำ่ นมำบริ ษัทยังมีผลขำดทุนสะสม
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 2

” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

การลงมติ : วำระนีต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120
ซึง่ กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
ทุกปี นอกจำกนีต้ ำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ที่ ทจ.75/2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ (ฉบับที่14) กำหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หำกผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวปฏิบตั ิหน้ ำที่มำแล้ ว 7 รอบปี บัญชีติดต่อกันต้ องเว้ นวรรคกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ 5 รอบปี บัญชี โดยกำร
หมุนเวียนไม่จำเป็ นต้ องเปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริ ษัทสำมำรถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรำยอื่น ๆ ในสำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรำยเดิมได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด ควำมเป็ นอิสระ และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชี รวมทัง้
ควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำกบริ ษัท เอเอสที
มำสเตอร์ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรอง
เลขที่
งบการเงินของบริษัท
นำยประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
218
4 ปี (2559 – 2562)
นำงสำวนงรำม เลำหอำรี ดิลก
4334
นำงพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์
7633
นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์
9211
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้จำกบริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท
1) นำยประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรื อ
2) นำงสำวนงรำม เลำหอำรี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรื อ
3) นำงพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7633 หรื อ
4) นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีข้ำงต้ นเป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่อ งบกำรเงินของบริ ษัทและ
กำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็ นเงินจำนวน 1,000,000 บำท

บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 3
” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

รายการ
ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงไตรมำส
รวม

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
ปี 2562
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
620,000
640,000
330,000
360,000
950,000
1,000,000

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
20,000
30,000
50,000

การลงมติ : วำระนีต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่งในสำม
(1/3) ของจำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ซึ่ง ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมกำรที่ครบ
กำหนดออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นำยธรำธร ยวงบัณฑิต

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

2. นำยธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยสำรสนเทศ

3. นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 โดยได้ เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
แจ้ ง ข่ำ วไปยังผู้ถือ หุ้น ผ่ำนทำงตลำดหลักทรั พ ย์ แ ล้ ว แต่เ มื่ อ ครบกำหนดเวลำดังกล่ำ วแล้ ว ไม่มี ผ้ ูถือหุ้น
รำยใดเสนอรำยชื่อบุคคลอื่นเพื่อกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทน (ไม่ร วมกรรมกำรที่ มี ส่ว นได้ เ สีย ) ได้ พิ จ ำร ณำ
คุณสมบัติของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ วเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วน ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ.2535 และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์และประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกำหนด และได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง ตลอดจนพิจำรณำ
ถึงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตังกรรมกำรที
้
่
ครบกำหนดออกตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทและตำแหน่งต่ำง ๆ ตำมเดิมอีก
วำระหนึ่ง ข้ อมูลของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระและได้ รับกำรเสนอชื่ อ เข้ ำดำรง
ตำแหน่งอีกวำระหนึง่ รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 3
ความเห็ น คณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษั ท (ไม่ ร วมกรรมกำรที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ) เห็ น ชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
เลือกตังกรรมกำรที
้
่ครบกำหนดออกตำมวำระ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและตำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีก
วำระหนึง่ ดังนี ้
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 4
” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

1) นำยธรำธร ยวงบัณฑิต
2) นำยธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
3) นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
การลงมติ : วำระนีต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นรำยบุคคล
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริ ษัทตำมที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิ โดยอำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนแน่นอนหรื อ
วำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้ เป็ นครำว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นก็ได้ นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบของบริ ษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนได้ พิ จ ำรณำถึ ง ควำมเหมำะสมของกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อให้ สอดคล้ องกับภำระหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย และเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนำดใกล้ เคียงกับบริ ษัท จึงเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ในอัตรำเท่ำกับปี 2562 ดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ประจาปี 2562

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ประจาปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

คณะกรรมกำรบริ ษัท
- ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
15,000 บำท
- กรรมกำรบริ ษัท
10,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบ
10,000 บำท
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง *
- ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
15,000 บำท
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
10,000 บำท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทน *
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
15,000 บำท
พิจำรณำค่ำตอบแทน
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
10,000 บำท
ค่ำตอบแทน
*ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรขอไม่รับค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2563

15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท

ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น ชอบตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
ตำมที่เสนอ
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 5
” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

การลงมติ: วำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุม
วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

อนึ่ง บริ ษัทกำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 คือ วันที่ 9 มีนำคม 2563
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรเผยแพร่ หนังสือเชิ ญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ฉบับนี ้ รวมถึง รำยงำนประจำปี 2562 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และ
เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมครัง้ นี ้ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com ตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษำยน 2563
เพื่อเป็ นกำรรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท
คือ ผศ. อรทัย วำนิชดี เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมกำรอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วย 6 โดยขอควำมร่วมมือจำกท่ำน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้ อมเอกสำรประกอบมำยังบริ ษัทภำยในวันที่ 21 เมษำยน 2563 โดยส่งมำที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เอ็ม วิ ชนั่ จากัด (มหาชน)
11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
นอกจำกนี ้ กรณีที่ทำ่ นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุม
ครัง้ นี ้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วน
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรลงทะเบียนเข้ ำร่วมกำรประชุมเป็ นไปด้ วยควำมสะดวกรวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้ เวลำ 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้รับฉันทะ
ในกำรลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน จัดเตรี ยมเอกสำรและหลักฐำนตำมรำยละเอียดเอกสำร
แนบ 4 มำเพื่อแสดงลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสำรไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรประชุมตำมข้ อบังคับบริ ษัทตำมเอกสำรแนบ 5
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)

(นำยทนง ลี ้อิสสระนุกลู )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 6
” หนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ ไข ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่ นสถำนที่ประชุมสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้ สถำนกำรณ์ COVID-19”

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่ประชุม
กำรประชุมครั ง้ นี จ้ ัดขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้ อง
ประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุ งเทพมหำนคร
เริ่มการประชุม
นำงสำวบุ ญ ยนุ ช วุ ฒิ กำญจนกุ ล ท ำหน้ ำที่ เป็ นผู้ ด ำเนิ นกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ ำปี 2562
(“ที่ประชุม”) ของบริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ได้ กล่ำวแนะนำกรรมกำร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึ กษำ
กฎหมำยซึง่ ได้ เข้ ำร่ วมประชุม ดังรำยนำมตำมลำดับต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นำยทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
2. ผศ. อรทัย
วำนิชดี
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์
ทิวไผ่งำม
4. นำยคงพันธุ์
ปรำโมชฯ
5. นำยธรำธร
ยวงบัณฑิต
6. นำยธีรวัฒน์
สุวรรณพินิจ
7. นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
8. นำงสำวอัปษร
วิลำสศักดำนนท์

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยสำรสนเทศ
กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
นำงสำวชมำภรณ์

รอดลอยทุกข์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ ซิล จากัด
1. นำยชำติพร
บำรมี
2. นำงสำวศนิศรี
จิรวิสทุ ธิกลุ
3. นำงสำวเวธกำ
แสนพรหม
นอกจำกนี ้ ผู้ดำเนิ น กำรประชุม ได้ แ จ้ งให้ ที่ป ระชุมทรำบว่ำ นำยโอภำส เฉิ ดพัน ธุ์ กรรมกำรบริ ษัท และประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรติดภำรกิจด่วน จึงไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมกำรประชุมในครัง้ นี ้ได้
ในกำรประชุมครั ง้ นี ้ มีผ้ ูถื อหุ้น เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยกำรมอบฉัน ทะเป็ นจ ำนวนร วมทัง้ สิ น้ 25 รำย
นับรวมจำนวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 113,193,311 หุ้น หรื อคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 56.5966 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 7

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ก่อนเข้ ำสูว่ ำระกำรประชุม นำยทนง ลี อ้ ิส สระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ง ท ำหน้ ำที่ เป็ นประธำนในที่ ป ระชุ ม
(“ประธาน”) ได้ กล่ำวเปิ ดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อมำผู้ดำเนินกำรประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบ
ว่ำ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมในวันนี ้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้น 3 ช่องทำงดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทำงไปรษณีย์ในวันที่ 11 เมษำยน 2562
2. บริ ษัทได้ ลงประกำศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์กฎหมำยธุรกิจในวันที่ 17 – 19 เมษำยน 2562
3. บริ ษัทได้ ลงรำยละเอียดกำรประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม รวม
ไปถึงคำถำมล่วงหน้ ำ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มกรำคม
2562
นอกจำกนี ้ ผู้ดำเนินกำรประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและรำยละเอียดแต่
ละวำระ ดังต่อไปนี ้
1. ส ำหรั บ ในกำรออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถื อหุ้น และผู้รั บ มอบฉันทะของผู้ถื อหุ้น สำมำรถออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ ตำมจำนวนหุ้นที่มี หรื อตำมจำนวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่ำ 1 หุ้น มีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน โดย
ในกำรออกเสียงลงคะแนน จะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรออกเสียงลงคะแนนได้ สำหรั บผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะ
แบบ ข ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ทำกำรระบุกำรลงคะแนนมำแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุ
ไว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น หรื อ งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ห้ ำมมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
2. เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียน จะทำกำรพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สำหรับกรณีตำ่ ง ๆ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมำด้ วยตนเอง
(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ ูรับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวำระที่ระบุ
เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รลงคะแนนในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ นันแล้
้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตำมที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำกำรเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่ อทำกำรอนุมตั ิในแต่ละวำระ ท่ำนผู้เข้ ำร่ วมประชุมสำมำรถสอบถำม
คำถำมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวำระนัน้ ๆ ได้ กรณีที่ผ้ เู ข้ ำร่ วมประชุมต้ องกำรจะสอบถำม กรุ ณำยกมือ และแจ้ งชื่อ
นำมสกุล พร้ อมชีแ้ จงว่ำเป็ นผู้ถือหุ้นที่มำด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สำหรั บคำถำมอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตำม
วำระ บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ถำมในวำระอื่น ๆ
4. ในกำรนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ ระบบกำรนับคะแนนแบบบำร์ โค้ ด เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ วของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉั น ทะ บริ ษั ท จะใช้ กำรนั บ คะแนนโดยเป็ นกำรเทคะแนนไปทำงเห็ น ด้ วย และส ำหรั บ กำรลงมติ ใ น
แต่ละวำระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผ้ ูเข้ ำร่ วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่ำนัน้
ยกเว้ นวำระที่ 6 เรื่ องเลื อ กตั ง้ กรรมกำร ส ำหรั บ วำระนี ต้ ้ องลงมติ เ ป็ นรำยบุ ค คล ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ข้ ำ งมำกของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ง มำประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษั ท จะเก็ บ บัต รลงคะแนนทุก ใบ ทัง้ เห็ น ด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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5. หำกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์ที่จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หำกประสงค์ที่จะลงคะแนน
เสียงในวำระที่เหลือ ขอควำมกรุ ณำส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลำยมือชื่อให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนออกจำกห้ องประชุมเพื่อที่
บริ ษัทจะทำกำรบันทึกคะแนนของท่ำน
6. กำรแจ้ งผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระ จะแจ้ งเมื่อกำรนับคะแนนสิ ้นสุดลง
7. ในกรณี ที่ ผ ลกำรลงคะแนนเท่ ำกัน ท่ ำนประธำนจะท ำกำรออกเสี ย งลงคะแนนเพิ่ มอีก หนึ่งเสี ยงเพื่ อเป็ นกำร
ชี ้ขำด
ทังนี
้ ้ มติในกำรอนุมตั ิแต่ละวำระเป็ นดังต่อไปนี ้ วำระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็ นฐำนกำรคำนวณวำระที่ 7
จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุม
และสำหรับวำระที่ 2 เป็ นวำระแจ้ งเพื่อทรำบ ไม่มีกำรลงมติ
นอกจำกนี ้ ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ ำ เพื่ อ เป็ นกำรแสดงออกถึ ง ควำมโปร่ ง ใส และหลัก
ธรรมำภิบำลที่ดี บริ ษัท ได้ จัดให้ มีที่ปรึ กษำกฎหมำย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่ำงละ 1 ท่ำน มำร่ วมเป็ น
ผู้สงั เกตกำรณ์ และสักขีพยำนในกำรนับคะแนนในครัง้ นี ้ และผู้ดำเนินกำรประชุมได้ ชี ้แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ
หำกท่ำนผู้เข้ ำร่ วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ ลงลำยมือชื่อด้ วยปำกกำก่อนทุกครั ง้ และ
สำหรับท่ำนที่ประสงค์จะสอบถำมคำถำมใด ๆ ขอควำมกรุ ณำแจ้ งชื่อ นำมสกุล ของท่ำนก่อนทุกครัง้
จำกนัน้ ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตำมลำดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ประธำนแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ ำ วำระนี เ้ ป็ นกำรพิ จ ำรณำรั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม สำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 โดยมีสำเนำรำยงำนกำรประชุมตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำร สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ที่ประชุม สอบถำมประเด็นที่ เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ูใด
สอบถำม ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำรั บ รองรำยงำนกำรประชุม สำมัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2561 โดยวำระนี ต้ ้ อ งผ่ ำ นกำรอนุ มัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ ำ งมำกของผู้ ถื อหุ้น
ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึง่ จัดประชุม
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
115,388,111 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นำมำคำนวณ
- เสียง
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บัตรเสีย

- เสียง

ไม่นำมำคำนวณ

หมายเหตุ ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 1 มีผ้ ูถือหุ้นที่มำเข้ ำร่ วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 รำย ทำให้ มี
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 1 เท่ำกับ 29 รำย มี
จำนวนหุ้นรวมทังหมด
้
115,388,111 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวประพิ มพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรฝ่ ำยขำยและ
กำรตลำด และนำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ น
ผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด แจ้ งต่อที่ประชุม
ว่ำ บริ ษัทมีกำรจัดงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO มำตังแต่
้ ปี 2550 เป็ นเวลำนำนกว่ำ 13 ปี
ผลประกอบกำรของงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครัง้ ล่ำสุดในปี 2561 มีรำยได้ สงู สุดตังแต่
้
มีกำรจัดงำนมำและมีจำนวนผู้เข้ ำชมเพิ่มมำกขึน้ กว่ำร้ อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสูงสุดถึง 2,000
ล้ ำนบำท รวมทัง้ เป็ นกำรจัดงำนครั ง้ สุดท้ ำยที่ศูนย์ กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ส่วนในปี 2562 จะมี
กำรจัดงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค โดยจะมี
จำนวนในกำรจัดงำน 3 ครัง้ เท่ำเดิม และจะมีกำรชี ้แจงต่อไปในวำระอื่น ๆ ว่ำงำน Thailand Mobile
EXPO ในปี 2562 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
ต่อมำ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน แจ้ งต่อที่
ประชุมว่ำ ส่วนงำนของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 งำนหลักด้ วยกัน คือ
1. กำรจัดแสดงงำน (Event Organizer)
2. งำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ซึ่ ง ตำมที่ คุ ณ ประพิ ม พรรณชี แ้ จงไว้ ข้ ำงต้ น จะเป็ นส่ ว นงำนกำรจั ด แสดง (Event Organizer)
ซึ่งงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนงำนดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ยังมีกำร
ขยำยกำรจัดงำนในส่วนงำนใหม่ คือ Sport Tourism ซึง่ ที่ผ่ำนมำมีกำรจัดงำน MV Caravan โดยใน
ปี 2561 บริ ษัทมีจำนวนรถบ้ ำนให้ บริ กำรจำนวน 73 คัน อีกทัง้ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกำรรำยแรกที่
ให้ บริ กำรงำนด้ ำนกำรกีฬำและท่องเที่ยวครบวงจรและเป็ นผู้ประกอบกำรรำยเดียวที่มีรถบ้ ำนให้ เช่ำ
มำกที่ สุ ด ในประเทศไทย ซึ่ ง กำรให้ บริ ก ำรรถบ้ ำนและเต้ นท์ มี ทั ง้ ในด้ ำนงำนกี ฬ ำ (Sport)
ตัวอย่ำงเช่น งำนวิ่งจอมบึงมำรำธอนซึง่ จัดมำต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 33 นอกจำกกำรให้ บริ กำรในด้ ำนงำน
กีฬำ (Sport) แล้ วบริ ษัทยังให้ บริ กำรรถคำรำวำนเชิงท่องเที่ยว (Tourism) ตัวอย่ำง เช่น สวนผลไม้
เพื่อให้ บริ กำรท่องเที่ยวแบบ Camping ในวันหยุดเสำร์ – อำทิตย์ หรื อในงำนเทศกำลดนตรี ต่ำง ๆ

บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 10
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โดยจำนวนรถคำรำวำนที่ให้ บริ กำรในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่ำเพิ่มสูงขึ ้นมำกกว่ำ 200%
นอกจำกนี ้มีกำรนำรถไฟฟ้ำ EV Truck ไปให้ บริ กำรในกำรรับส่งคนและสิ่งของเพิ่มเติมด้ วย
ในลำดับถัดมำ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ แจ้ งรำยละเอียดโครงสร้ ำงรำยได้ และควำมก้ ำวหน้ ำ
ของธุรกิจแต่ละกลุม่ งำนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

โครงสร้ างรายได้

600.00

450.9

400.00

284.8
200.00

115.2

166.9

151.7

191.3

97.5
35.0

34.7 36.7 4.7

223.4

0.00

60.3
0.7

0.4

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
การจัดแสดงงาน (Event Organizer)
งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency)
ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
รายได้ อ่ ืน

รายละเอียดการดาเนินงานของแต่ ละกลุ่มงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

การจัดแสดงงาน
(Event Organizer)
200.00
150.00

151.7

166.8

115.2

100.00
50.00
0.00
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน่ วย : ล้ านบาท
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งานโฆษณาและเอเจนซี่
(Media & Agency)
80.00
60.3

60.00
40.00

34.7

34.9

ปี 2559

ปี 2560

20.00
0.00
ปี 2561

หน่ วย : ล้ านบาท

ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce)
250.00

223.4

200.00
150.00

97.5

100.00

36.7

50.00
0.00

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ต้ นทุนตามประเภทงาน อัตรากาไรขัน้ ต้ นตามประเภทงาน ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
และสัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายขายและบริหารต่ อรายได้ รวม และกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
หน่ วย : ล้ านบาท

ต้ นทุนตามประเภทงาน
350

293.4

300
250
200
150
100
50
0

60.0

26.1 33.2

ปี 2559
Event Organizer

80.9

68.4

96.0

25.4

33.6

ปี 2560

ปี 2561

Media&Agency

E-Commerce

หน่ วย : ล้ านบาท
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อัตรากาไรขัน้ ต้ นตามประเภทงาน
60.00%

54.9%

48.0%

40.00%

42.5% 44.3%
27.2%

24.9%

20.00%

17.0%

9.5%

0.00%
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

-20.00%
-40.00%

-31.4%

บริ กำรจัดงำน (Event Organizer)
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

โฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)

หน่ วย : ล้ านบาท

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
และสัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายขายและบริหารต่ อรายได้ รวม
100.00

25.4%

25.3%

19.6%

80.00

30.00%
25.00%
20.00%

60.00
40.00
48.5

20.00

15.00%

88.6

71.9

10.00%
5.00%

0.00

0.00%
ปี 2559

ปี 2560

ค่ำใช้ จ่ำยขำยและบริ กำร

ปี 2561

สัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยขำยและบริ กำรต่อรำยได้ รวม

หน่ วย : ล้ านบาท

กำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิ
40
30

9.3%

20
10

17.8

15.00%

10.2%

10.00%
29.1

5.00%

0
-10

0.00%

-20

-50.5

-30

-40

-5.00%
-10.00%

-50

-11.2%

-60
กำไรสุทธิ

-15.00%

อัตรำกำไรสุทธิ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (D/E Ratio)
1.60
1.40

1.38

1.38

1.20
1.00

1.10

0.80
0.60
0.40
0.20

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 14

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE)
และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)
56.8%
37.3%
20.7%

25.8%
-12.4%

0.00%
-20.00%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
-21.7%

-40.00%
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม ได้ เ ปิ ดโอกำสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถำมประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วำระนี ้ โดย
มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมดังต่อไปนี ้
1

คุณวรำลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ บริ ษัทอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งำนด้ ำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency) และงำนคำรำวำน (Caravan)
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชี แ้ จงว่ ำ งำนด้ ำ นโฆษณำ (Media) เป็ นธุ รกิ จที่ บริ ษั ทได้ ด ำเนิ นธุ รกิ จด้ ำนนี อ้ ยู่ แล้ ว
โดยบริ ษัทได้ ขยำยไปทำในด้ ำนออนไลน์ ปั จจุบนั มีเว็บไซต์ประมำณ 10 เว็บไซต์ ยกตัวอย่ำง
เช่ น www.whatphone.net ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเว็ บ ไซด์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ ำน
โทรศัพท์ มือถือ สำหรั บงำนเอเจนซี่ (Agency) เป็ นงำนที่บริ ษัททำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนในกำร
วำงแผนซื ้อสื่อโฆษณำให้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ ำ

2

คุณวรำลี วณิ ชเสถียร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ ธุรกิจด้ ำนใด
เป็ น Big Portion ของบริ ษัท
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชีแ้ จงว่ำ งำนจัดแสดงงำน (Event Organizer) ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ด้ ำน Mobile และ Sport and Tourism ซึง่ งำนด้ ำนคำรำวำน (Caravan) รวมอยู่ในด้ ำน
Tourism สำหรั บรถคำรำวำน ไม่ได้ ให้ เช่ำเป็ นกำรส่วนตัว แต่จะเป็ นกำรให้ เช่ำสำหรั บ
ธุรกิ จ กำรจัดแสดงงำน (Event) สำหรั บช่วงที่ไม่มี กำรจัดแสดงงำน (Event) จะให้ ทำง
รี สอร์ ทเช่ำ

3

คุ ณ มำนะ กรรณเลขำ ผู้ ถื อ หุ้ นมำประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถำมว่ ำ เมื่ อ พิ จ ำรณำ
ผลประกอบกำรของบริ ษัทย้ อนหลัง 3 ปี ปรำกฏว่ำงำนด้ ำนกำรขำยขำดทุน จึงอยำก
ทรำบว่ำมีทิศทำงหรื อแผนงำนอย่ำงไรเพื่อที่จะทำให้ งำนด้ ำนกำรขำยมีกำไร นอกจำกนี ้
อยำกทรำบว่ำผลขำดทุน (Loss) สำหรับ BNK มีเป็ นจำนวนเท่ำใด
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 15
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ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี แ้ จงว่ำ เนื่ องด้ วยทิ ศทำงหรื อแผนงำนในอนำคตของบริ ษัท จะได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม
ผู้ถื อหุ้น ทรำบในวำระที่ 8 จึงขอชี แ้ จงในทรำบในวำระที่ 8 ต่อไป ส ำหรั บ ผลขำดทุน
(Loss) กรณี BNK อยู่ระหว่ำงขันตอนกำรฟ
้
้ องร้ องดำเนินคดีตอ่ ศำล ผลขำดทุน (Loss) มี
จำนวน 106 ล้ ำนบำท ซึง่ หำกไม่มีโครงกำร BNK ดังกล่ำว กำไรของปี 2561 จะมีควำม
ใกล้ เคียงกับกำไรของปี 2560
4

คุ ณ อนุ ว่ อ งวำรกิ จ ผู้ ถื อ หุ้ นมำประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถำมว่ ำ ปั จจุ บั น ธุ ร กิ จ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ยกตั ว อย่ ำ งเช่ น iPhone มี แ นวโน้ มที่ จ ะมี ย อดขำยลดลง ส ำหรั บ
โทรศัพท์ มือถือรุ่ นใหม่ยังไม่ได้ กำรตอบรั บที่ดี เนื่ องจำกธุรกิจโทรศัพท์ มือถือเริ่ มมีกำร
อิ่มตัว ประกอบกับบริ ษัทย้ ำยมำจัดงำนที่ ศนู ย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ทำให้ มี
ต้ นทุ น ค่ ำ เช่ ำ สถำนที่ ที่ ม ำกขึ น้ และบริ ษั ท อำจจะต้ องหำลู ก ค้ ำรำยใหม่ ห รื อ
หำโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ จึงอยำกทรำบว่ำบริ ษัทมีควำมกังวลหรื อไม่ นอกจำกนีส้ ำหรับ
กำรจัด แสดง (Event) มี ต้ น ทุ น สูง พอสมควร ส ำหรั บ งำนด้ ำ นคำรำวำน (Caravan)
อยำกทรำบว่ำบริ ษัทซื ้อรถบ้ ำนมำเป็ นแบบเช่ำซื ้อลีซซิ่ง หรื อแบบซื ้อขำยเสร็ จเด็ดขำด
ซึ่งจะมีค่ำเสื่อม ค่ำบำรุ งรั กษำ และแม้ ว่ำประเทศไทยจะมีกำรจัดแสดงงำน(Events)
ค่ อ นข้ ำ งมำก แต่ ห ำกเข้ ำ ฤดูฝ น หรื อ ฤดูร้ อนก็ อ ำจจะมี ผ ลกระทบต่ อ งำนด้ ำ นนี ไ้ ด้
จึงอยำกทรำบบริ ษัทมีแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงไร และอยำกทรำบว่ำธุรกิจด้ ำน
ประชำสัม พัน ธ์ ส ร้ ำงมูล ค่ ำ ให้ กับ บริ ษั ท ได้ ม ำกน้ อ ยเพี ย งใด สุด ท้ ำ ยนี ้ งำนพำณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ซึ่ง ปั จ จุ บัน มี ก ำรฟ้ องร้ องกับ BNK เป็ นจ ำนวนมำก
พอสมควร อยำกทรำบว่ำบริ ษัทได้ ตงเงิ
ั ้ นสำรองไว้ อย่ำงไร
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชี แ้ จงว่ำ กำรที่ บ ริ ษัทย้ ำยสถำนที่ จัดงำนมำที่ ศูนย์ นิทรรศกำรและกำรประชุม ไบเทค
ต้ องมีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ บริ ษัท จึงมีคำ่ ใช้ จ่ำยในด้ ำนกำรตลำดสูงขึ ้น สำหรับค่ำ
เช่ำสถำนที่บริ ษัทได้ ประเมินดูแล้ วว่ำใกล้ เคียงกับค่ำเช่ำสถำนที่เดิม นอกจำกนี ้เมื่อต้ นปี
2561 บริ ษัทได้ จัดงำน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริ ษัทประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำง
มำก ทำให้ บริ ษัทได้ ลูกค้ ำกลุ่มใหม่ ดังนัน้ กำรย้ ำยมำจัดงำนมำที่ศูนย์ นิทรรศกำรและ
กำรประชุ ม ไบเทค จึ ง ได้ รั บ กำรตอบรั บ ที่ ดี ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แม้ จ ะมีผ ล
ประกอบกำรลดลง อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้ ำ Mobile Related
ด้ วย ซึ่งธุรกิจด้ ำน E-Sport ก็เป็ นธุรกิจด้ ำน Mobile Related เช่นกัน เนื่องจำกทุกคนก็
เล่นเกมส์ผ่ำนมือถือ และใช้ มือถือเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับ กำรจัด
แสดงงำน (Event Organizer) แม้ ว่ำบริ ษัทจะดำเนินธุรกิจด้ ำน Thailand Mobile EXPO
เป็ นหลัก แต่บริ ษัทก็มีกำรจัดแสดงงำนที่หลำกหลำยเช่นเดียวกัน
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5

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ เนื่องด้ วยปั จจุบนั คนส่วน
ใหญ่นิยมซื ้อสินค้ ำออนไลน์ ซึง่ สะดวกและรำคำไม่ แตกต่ำงกันมำกนัก จึงอยำกทรำบว่ำ
บริ ษัทมีนโยบำยด้ ำนนี ้อย่ำงไร
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชี ้แจงว่ำ งำน Thailand Mobile EXPO ของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตขึ ้น ซึง่ จะได้ ชี ้แจง
ประเด็นนี ้โดยละเอียดในวำระอื่นต่อไป โดยบริ ษัทได้ มีกำรขยำยพื ้นที่ในกำรจัดงำนแสดง
และเพิ่ ม งำนด้ ำ น Mobile Related และ E-Sport อี ก ด้ ว ย นอกจำกนี ห้ ำกได้ ติ ด ตำม
ข่ำวสำรในช่วงต้ นปี 2562 โทรศัพท์ มือถือแบบฝำพับกำลังจะกลับมำเป็ นที่นิยมอีกครัง้
ซึง่ ทำให้ ธุรกิจด้ ำนโทรศัพท์มือถือสำมำรถพัฒนำต่อไปได้
นำยธี รวัฒน์ สุวรรณพิ นิ จ กรรมกำรบริ ษัท กล่ำวเสริ มว่ำ งำน Thailand Mobile
EXPO จะแตกต่ำงจำกกำรขำยโทรศัพท์มือถือที่อื่น เนื่องจำกโทรศัพท์ยี่ห้อต่ำง ๆ จะมีกำร
แจกของแถมมำกกว่ำทุกที่ ซึ่งมูลค่ำที่ซื ้อโทรศัพท์ มือถือในงำน Thailand Mobile EXPO
ไม่สำมำรถเทียบเท่ำได้ กบั กำรขำยที่อื่น

6

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ สำหรับโครงกำร EV ธุรกิจ
ที่ ปรึ กษำบริ กำรและธุร กิ จ ด้ ำนประชำสัมพัน ธ์ ที่บริ ษัทมีแผนจะดำเนิ นงำนต่อไปเป็ น
อย่ำงไร
ตอบ นำยทนง ลีอ้ ิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ชี แ้ จงว่ำ สำหรั บธุรกิ จใหม่ของ
บริ ษัทจะได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในวำระอื่นต่อไป และที่ผ้ ถู ือหุ้นมีควำมกังวล
ว่ำธุรกิจโทรศัพท์มือถือมียอดขำยลดน้ อยลงนัน้ ขอเสริ มว่ำในวงกำรโทรศัพท์มือถือมีกำร
ผลัดยี่ห้อกันอยู่แล้ ว ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มียี่ห้อผูกขำด

7

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ คดีควำมอยู่ในขัน้ ตอนใด
แล้ ว
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี ้แจงว่ำ คดีควำมดังกล่ำวเป็ นคดีผิดสัญญำระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำ ซึง่ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำล ซึง่ คำดว่ำศำลชันต้
้ นพิจำรณำเสร็ จใน 1 ปี
ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งำม กรรมกำรบริ ษัท กล่ำวเสริ มว่ำ คดีค วำมดังกล่ำวเป็ นคดี
ระหว่ำงบริ ษัทกับบริ ษัทคู่ค้ำ ซึง่ ประกอบธุรกิจขำยสินค้ ำออนไลน์ ประเด็นข้ อพิพำทคือ
สัญญำระหว่ำงคู่สัญญำเป็ นสัญญำซือ้ ขำยหรื อสัญญำฝำกขำย ซึ่งบริ ษัทเห็นว่ำเป็ น
สัญญำซือ้ ขำย เนื่ องจำกสัญญำฝำกขำยมีลัก ษณะเป็ นสัญญำที่ คู่สัญญำอีกฝ่ ำยน ำ
สิ น ค้ ำมำฝำกขำย หำกขำยได้ เป็ นจ ำนวนเงิ นเท่ ำใด คู่สัญ ญำก็ จ ะโอนเงิ น มำให้ แต่
สัญ ญำระหว่ ำ งบริ ษั ท กับ บริ ษั ท คู่ ค้ ำ นัน้ บริ ษั ท คู่ค้ ำ โอนเงิ น มำเต็ ม จ ำนวนซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ประเพณีปฏิบตั ิของสัญญำฝำกขำย โดยเบื ้องต้ นจึงตีควำมเป็ นสัญญำซื ้อขำย ต้ นเหตุอนั
เป็ นที่มำแห่งกำรฟ้องร้ องในคดีคือ บริ ษัทคู่ค้ำขำยสินค้ ำและรั บสินค้ ำไปแล้ วยังขำยไม่
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หมดจึงขอคืน ส่วนที่ เหลือ ซึ่งหำกเป็ นสัญญำฝำกขำยย่อมสำมำรถคืนได้ แต่หำกเป็ น
สัญญำซื ้อขำยย่อมไม่สำมำรถคืนได้ เพรำะกรรมสิทธิ์ โอนไปเบ็ดเสร็ จเด็ดขำดแล้ ว คู่ค้ำ
ย่อมมีหน้ ำที่ขำยสินค้ ำ สำหรั บทุนทรั พย์ ที่บริ ษัทคู่ค้ำฟ้องร้ อง เป็ นจำนวน 9 ล้ ำนบำท
โดยซึง่ คู่ค้ำรับมอบสินค้ ำไปไม่หมดและขอเลิกสัญญำจึงเป็ นต้ นเหตุอันเป็ นที่มำแห่งกำร
ฟ้องร้ องคดี บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ องบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทมีสต๊ อก
สินค้ ำอยู่เป็ นจำนวนมำก และสินค้ ำย่อมมีควำมเสื่อมในเชิงกำรตลำดและควำมล ้ำหน้ ำ
ในทำงเทคโนโลยี วิธีกำรบรรเทำควำมเสี ยหำยของบริ ษัท คือกำรระบำยสินค้ ำที่มีอยู่ใน
สต๊ อกออกไป และเมื่อเป็ นกำรขำยออกไปอย่ำงรวดเร็ วทำให้ บริ ษัทเสียหำย บริ ษัทจึงฟ้อง
แย้ งเข้ ำไปในคดีเป็ นจำนวน 106 ล้ ำนบำทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
8

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ ปั จจุบนั บริ ษัทยังประกอบ
ธุรกิจด้ ำนนิตยสำรหรื อไม่ และอยำกทรำบผลประกอบกำรบริ ษัทในไตรมำสที่ 1 สุดท้ ำย
นี ้ อยำกทรำบว่ำคดีดงั กล่ำวศำลจะมีคำพิพำกษำเมื่อใด
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชีแ้ จงว่ำ บริ ษัทไม่ได้ ประกอบธุรกิจด้ ำนนิตยสำรแล้ ว โดยบุค ลำกรเดิมที่รับผิ ดชอบใน
ด้ ำนนิตยสำร เปลี่ยนไปรับผิดชอบงำน Media ด้ ำน Online เป็ นหลัก และทำนิตยสำรที่มี
ลักษณะเป็ นกำรจ้ ำงทำซึง่ จะทำให้ มีรำยได้ จำกส่วนนี ้เข้ ำมำ
นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน
ชี ้แจงเพิ่มเติมว่ำ สำหรับผลประกอบกำรของบริ ษัทในไตรมำสที่ 1 ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทซึง่ บริ ษัทได้ กำหนดวันประชุมในต้ นเดือนพฤษภำคม
นี ้ และคำดว่ำผลประกอบกำรจะเป็ นที่ พอใจ สำหรั บคดีควำมตำมที่บริ ษัทได้ รับแจ้ งจำก
ทนำยควำมว่ำศำลจะทำกำรพิจำรณำและคำดว่ำศำลชันต้
้ นจะพิพำกษำเสร็ จใน 1 ปี

เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถำมเพิ่มเติม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบว่ำวำระนี ้เป็ นวำระเพื่อ
ทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็ นผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 44 ซึ่งกำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
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งบกำรเงิ น ประจ ำปี ของบริ ษั ท ส ำหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 ซึ่ง ผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต บริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตำม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) ซึง่
ประกอบด้ วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรั บปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ น รวมถึ ง หมำยเหตุ ส รุ ป นโยบำยกำรบั ญ ชี ที่ ส ำคั ญ ถู ก ต้ องตำมที่ ค วรใน
สำระส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และผ่ ำนกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ ว เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 โดยในงบกำรเงินมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กาไร(ขาดทุน) ก่ อนรายได้
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
(รำยได้ ) ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี

2560

2561

%YOY

91.2
192.9
0.7
284.8
83.7
91.0
23.8
48.1
1.2
36.9

221.7
228.8
0.4
450.9
294.9
128.0
20.5
68.1
2.4
(63.1)

143.1%
18.6%
(47.1%)
58.3%
252.2%
40.7%
(14.2%)
41.6%
104.2%
(271.0%)

7.8
29.1

(12.6)
(50.5)

(261.4%)
(273.7%)
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรั พย์ รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไร(ขำดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

2561
84.7
53.5
138.2
44.1
28.4
72.5
10.0
55.7
65.7
138.2

งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิ่มขึ ้น - สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด

%YOY

223.1
104.9
328.1
124.0
66.4
190.3
100.0
88.1
(50.4)
137.7
328.1

2560
31.0
(14.5)
3.6
20.1
10.7
30.8

163.5%
96.1%
137.4%
181.3%
133.5%
162.6%
900.0%
100.0%
(190.5%)
109.6%
137.4%

2561
(59.3)
(37.7)
108.1
11.1
30.8
41.9

ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ที่ประชุมสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ โดยมี
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมดังต่อไปนี ้
1

ผู้ถือ

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ เมื่อพิจำรณำรำยได้ ของ
บริ ษัทซึ่งเติบโตขึน้ แต่เหตุใดต้ นทุนของบริ ษัทจึง มีจำนวนสูง สำหรั บเงินที่ได้ จำกเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) อยำกทรำบว่ำมีกำรนำเงินไปใช้ ตำมวัตถุประสงค์หมดแล้ ว
หรื อ ไม่ และอยำกทรำบว่ ำ บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะใช้ งบลงทุ น ชั่ว ครำวหรื อ ไม่ นอกจำกนี ้
เนื่องจำกธุรกิจของบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับแฟชัน่ ซึง่ จะมีค่ำเสื่อมของสินค้ ำคงเหลือ จึงอยำก
ทรำบว่ำบริ ษัทมีวิธีกำรในกำรตัดค่ำเสื่อมอย่ำงไร และเมื่อพิจำรณำมำตรฐำนทำงบัญชี
เห็นว่ำ มีสญ
ั ญำเช่ำค่อนข้ ำงเยอะพอสมควร สุดท้ ำยนี ้ เนื่องจำกบริ ษัทมีแรงงำนจำนวน
มำก และมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จึงอยำกทรำบว่ำบริ ษัทตังส
้ ำรอง
ไว้ อย่ำงไรบ้ ำง
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชีแ้ จงว่ำ เนื่องจำกมีโครงกำร BNK ทำให้ ต้นทุนขำยของบริ ษัทเพิ่มขึน้ ในขณะที่ ต้นทุน
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บริ ก ำรเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจำกกำรจัด แสดงงำน (Event Organizer) งำนด้ ำ นโฆษณำและ
เอเจนซี่ (Media & Agency) สำหรับงำนจัดแสดงงำน บริ ษัทเช่ำพื ้นที่ในกำรจัดงำนแสดง
สินค้ ำที่ ศูนย์ กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์สำหรั บปี 2561 เพิ่ มขึน้ จำกปี 2560 และบริ ษัททำ
กำรตลำดในเรื่ องของกำรย้ ำยสถำนที่ในกำรจัดงำนสำหรับปี 2562 จึงทำให้ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น
นอกจำกนี ้บริ ษัทมีกำรลงทุนในงำนคำรำวำน (Caravan) เพิ่ม จึงมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรลงทุน
ในช่วงเริ่ มแรกสูง สำหรั บเงินที่ ได้ จำกเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) มีประมำณ 120
ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทได้ ใช้ สำหรับกำรลงทุนขยำยงำนจัดแสดงสินค้ ำ
(Event) ต่ำง ๆ ไปประมำณ 70 ล้ ำนบำท โดยเงินที่เหลือบริ ษัทมีแผนที่จะขยำยงำนจัดแสดง
สินค้ ำ (Event) รวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมเพิ่มเติม
2

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ บริ ษัทซื ้อรถบ้ ำนมำเป็ น
แบบเช่ำซื ้อลีซซิ่ง หรื อแบบซื ้อขำยเสร็ จเด็ดขำด และบริ ษัทคำนวณค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงไร
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี แ้ จงว่ำ รถบ้ ำน โดยส่วนใหญ่ เป็ นกำรเช่ำซือ้ แบบลีซซิ่ง และมีบำงส่วนซือ้ โดยใช้ เงิน
บริ ษัท คำนวณค่ำเสื่ อมแยกตำมส่วนประกอบของรถคำรำวำน เช่น โครงสร้ ำง ส่วน
ตกแต่งภำยใน เป็ นต้ น ส่วนสินค้ ำคงเหลือจะคำนวณค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ ำโดย
จะเทียบกับรำคำตลำดคงเหลือในแต่ละไตรมำสเพื่อทำกำรปรับลดรำคำลงมำ สำหรับ
เงิ น ลงทุ น ชั่ว ครำวจะน ำไปลงทุน ในตรำสำรทำงกำรเงิ น ที่ มี ลัก ษณะคล้ ำ ย Money
Market มีควำมเสี่ยงค่อนข้ ำงต่ำ สำหรับประเด็นเรื่ องมำตรฐำนทำงบัญชี ฉบับที่ 15 และ
ฉบับที่ 16 บริ ษัทได้ ปรึ กษำกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แล้ วและเห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท สำหรั บพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนที่แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่นนั ้ บริ ษัทได้ บนั ทึก
เงินสำรองไว้ ในงบกำรเงินปี 2561 เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นจำนวนเงินประมำณ 2 ล้ ำนบำท

3

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ ภำษี ที่รอคืนของบริ ษัทเป็ น
อย่ำงไร
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี ้แจงว่ำ ในช่วงกลำงปี ก่อนที่บริ ษัทจะเริ่ มโครงกำร BNK บริ ษัทมีกำไรและได้ ยื่นเสียภำษี
เงินได้ นิติบุคคลครึ่ งปี หรื อ ภงด.51 ต่อกรมสรรพำกร แต่เมื่อสิ ้นปี ปรำกฏว่ำบริ ษัท มีผล
ประกอบกำรขำดทุนจึงไม่ต้องเสียภำษี เงินได้ นิติบุคคลและภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย ที่
ได้ ถกู หักไว้ นนั ้ บริ ษัทจึงดำเนินกำรยื่นขอคืนจำกกรมสรรพำกร

4

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ หำกบริ ษัทฟ้องคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบต่อภำษี ที่รอคืนหรื อไม่
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี ้แจงว่ำ ไม่กระทบเนื่องจำกเป็ นคนละส่วนกัน เพรำะหำกชนะคดี จะถือเป็ นรำยได้ อื่นซึง่
ถือเป็ นรำยได้ คนละปี ภำษี กบั ภำษี ที่รอคืน
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5

คุณอนุ ว่องวำรกิ จ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ สินทรั พย์ ภำษี เงินได้ รอ
กำรตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เป็ นอย่ำงไร
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี แ้ จงว่ำ ภำษี เงิ นได้ รอกำรตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เกิ ดขึน้ เนื่ องจำกบริ ษัท มีผล
ประกอบกำรขำดทุน อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทสำมำรถนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ นี ้มำทยอยตัด
จ่ำยได้ ในอนำคต

6

คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษั ท ลงทุ น ในด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (IT) ค่ อ นข้ ำ งมำก จึ ง ขอให้ บ ริ ษั ท ชี แ้ จง
รำยละเอียดในส่วนนี ้
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี แ้ จงว่ำ บริ ษัท มีแ ผนกวิ จัย และพัฒนำ หรื อ R&D พัฒ นำซอฟต์ แ วร์ ข องบริ ษัท เพื่ อ
สนับสนุนงำนวิ่ง ทำให้ สำมำรถถ่ำยภำพนักวิ่งและเชื่ อมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทำงบัญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ต้ องมีก ำรลงทุน เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยเนื่ อ งจำกบริ ษั ท เป็ นบริ ษั ท
มหำชน

7

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ ในปี ที่ ผ่ำนมำบริ ษัท มี
เจ้ ำหนี ้ทำงกำรค้ ำเพิ่มขึ ้นเป็ นจำนวนมำก จึงอยำกทรำบว่ำเป็ นเจ้ ำหนี ้ประเภทใด
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชีแ้ จงว่ำ เจ้ ำหนีด้ งั กล่ำวเป็ นเจ้ ำหนี ้จำกกำรดำเนินโครงกำร BNK ซึ่งบริ ษัทได้ เจรจำขอ
ชะลอกำรจ่ำยเงินออกไปก่อน

เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถำมเพิ่มเติม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน
ประจ ำปี ส ำหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 โดยวำระนี ต้ ้ องผ่ ำนกำรอนุมัติ ด้วย
คะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออก
เสียง)
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สำหรั บรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561 ซึ่ง ผ่ ำ นกำรตรวจสอบโดยผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำตและกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
117,668,111 เสียง
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นำมำคำนวณ
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นำมำคำนวณ
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หมายเหตุ ก่อนกำรลงมติในวำระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำเข้ ำร่ วมที่ประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 รำย ทำให้ มี
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระที่ 3 เท่ำกับ 31 รำย มี
จำนวนหุ้นรวมทังหมด
้
117,668,111 หุ้น
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561

ผู้ดำเนินกำรประชุมเชิญ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็ นผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทกำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่
ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจำกหักภำษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสำรองตำมกฎหมำยทังหมด
้
แล้ ว อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกผลประกอบกำรของบริ ษัทในปี 2561 มีผลประกอบกำรขำดทุน จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
และพิจำรณำอนุมตั ิงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม ได้ เ ปิ ดโอกำสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถำมประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ วำระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมดังต่อไปนี ้
1

คุณ อนุ ว่องวำรกิ จ ผู้ถื อหุ้น มำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ ในปี 2562 บริ ษัท จะ
จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่ และโดยปกติบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลปี ละกี่ครัง้
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชี ้แจงว่ำ จำกประสบกำรณ์ในอดีตที่ผ่ำนมำบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลปี ละหนึง่ ครัง้

2

คุณอนุ ว่องวำรกิ จ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง เสนอแนะว่ำเนื่ องจำกบริ ษัทมีกำไร
สะสมจำนวนหนึง่ อยู่ จึงขอเสนอแนะว่ำขอให้ จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละสองครัง้
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้ อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถำมเพิ่มเติม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรร
กำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2561 โดยวำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2561 เป็ นดังนี ้
งดจัดสรรเงินกำไรสำหรั บผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 23

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

งดจ่ ำยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บ รอบระยะเวลำบัญ ชี สิ น้ สุด วั น ที่ 31 ธัน วำคม 2561 เนื่ องจำกผล
ประกอบกำรของบริ ษัทในปี 2561 มีผลประกอบกำรขำดทุน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562

ผู้ดำเนินกำรประชุมเชิญ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็ นผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวอัป ษร วิล ำสศัก ดำนนท์ เสนอต่อที่ป ระชุม พิจ ำรณำอนุมตั ิก ำรแต่งตั ้งผู้ส อบบัญชี จำก
บริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท สำหรั บ รอบปี บัญ ชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวำคม 2562
1)
2)
3)
4)

นำยประดิษฐ
นำงสำวนงรำม
นำงพรทิพย์
นำงสำวชมำภรณ์

รอดลอยทุกข์
เลำหอำรี ดิลก
เลิศทนงศักดิ์
รอดลอยทุกข์

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำบริ กำรอื่น (สอบทำนกระดำษทำกำร)
รวม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7633 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
950,000 บำท
950,000 บำท

ปี 2561
950,000 บำท
100,000 บำท
1,050,000 บำท

ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ที่ประชุมสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ แต่ ไม่มีผ้ ูใด
สอบถำม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผู้ส อบบัญชี ประจ ำปี 2562 โดยวำระนี ต้ ้ องผ่ ำนกำรอนุมัติ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออก
เสียง)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำกบริ ษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจำปี 2562 ดังนี ้
1)
2)
3)
4)

นำยประดิษฐ
นำงสำวนงรำม
นำงพรทิพย์
นำงสำวชมำภรณ์

รอดลอยทุกข์
เลำหอำรี ดิลก
เลิศทนงศักดิ์
รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7633 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211
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โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีข้ำงต้ นเป็ นผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทและ
กำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็ นเงินจำนวน 950,000 บำท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ผู้ดำเนินกำรประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 ของกรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่ง กรรมกำรอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกก็
ได้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั
สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง โดยในปี
นี ้มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
ประธำนกรรมกำร
2) ผศ. อรทัย วำนิชดี
กรรมกำร
3) ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งำม
กรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว
เห็ น ว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ ำนเป็ นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีป ระสบกำรณ์ ด้ำนธุ ร กิ จ อย่ ำ ง
กว้ ำงขวำง อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรดำเนิ นงำนและกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษั ท ตลอดจนมี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ำมตำมพระรำชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด และ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรทั
้
ง้ 3 ท่ำนกลับ
เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ข้ อมูลของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระและได้ รับกำรเสนอชื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วย 3
จำกนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมำภิ บำลที่ดี กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน
ได้ ออกจำกห้ องประชุมชัว่ ครำว เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมและออกเสียงลงคะแนนได้ อย่ำง
อิสระ
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ที่ประชุมสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ เมื่อไม่มีผ้ ูใด
สอบถำม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ครบ
กำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยวำระนี ้ต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือ
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 25

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

หุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจำรณำแต่งตังเป็
้ น
รำยบุคคล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมกำรที
้
่ครบกำหนดออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน กลับเข้ ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและตำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง คือ 1. นำยทนง ลี ้อิสสระนุกูล 2. ผศ.
อรทัย วำนิชดี และ 3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งำม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
6.1

นำยทนง ลี ้อิสสระนุกลู
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.2

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งำม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 7

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ผศ. อรทัย วำนิชดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.3

117,668,111
-

117,668,111
-

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ผู้ดำเนินกำรประชุมเชิญนำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็ นผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บำทต่อปี โดยอัตรำค่ำเบีย้ ประชุมเท่ำกับอัตรำค่ำเบี ้ย
ประชุมในปี 2561 รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตาแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561

คณะกรรมกำรบริ ษัท
- ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
15,000 บำท
- กรรมกำรบริ ษัท
10,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบ
10,000 บำท
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง *
- ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
15,000 บำท
- กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
10,000 บำท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน*
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
15,000 บำท
ค่ำตอบแทน
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10,000 บำท
*ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมในกำรบริ หำรขอไม่รับค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562

15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
15,000 บำท
10,000 บำท

ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ที่ประชุมสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ูใด
สอบถำม ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2562 โดยวำระนี ต้ ้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของ
จำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

เรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินกำรประชุมเชิญ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและ
กำรตลำด เป็ นผู้รำยงำนในวำระนี ้
นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ สำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีกำรจัดงำน
มหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศนู ย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ตำมที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทรำบในวำระที่ 2 นัน้ งำนมหกรรมดังกล่ำวได้ รับควำมนิ ยมและเป็ นจุดสนใจมำกขึน้ เนื่ องจำก
ปั จจัยหลำยอย่ำง ตัวอย่ำงเช่น ที่จอดรถ เนื่องจำกกำรจัดงำนที่ศนู ย์ประชุมแห่งชำติสิริกิต์มิ ีข้อจำกัด
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ในเรื่ องที่จอดรถ แต่เมื่อย้ ำยมำจัดงำนที่ศนู ย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ทำให้ มีกลุม่ ลูกค้ ำที่มี
กำลังซื ้อมำกขึ ้น ผู้เข้ ำร่ วมงำนสำมำรถเดินทำงมำร่ วมงำนได้ อย่ำงสะดวก และเป็ นที่พงึ พอใจของผู้
ที่ มำออกร้ ำนในกำรทำยอดขำยได้ มำกขึน้ อีกทัง้ ได้ มีกำรขยำยพื น้ ที่ จัดงำนจำกเดิม 15,000
ตำรำงเมตร เป็ น 20,000 ตำรำงเมตร ซึง่ พื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น นอกจำกจะจัดงำน Thailand Mobile EXPO
ได้ แล้ ว ยังสำมำรถจัดงำน E-Sport EXPO ได้ อีกด้ วย และนอกจำกกำรจัดแสดงสินค้ ำภำยในงำน
แล้ ว จะมีกำรเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมงำนได้ รับชมมำกขึ ้นอีกด้ วย
อีกทังเมื
้ ่อต้ นปี ที่ผ่ำนมำ ในงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริ ษัทได้ ประกำศควำมร่ วมมือกับ
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) (DTAC) และบริ ษัท ฟอร์ ท สมำร์ ท เซอร์ วิส
จำกัด (มหำชน) (FSMART) เพื่อจัดทำแพลตฟอร์ มจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ EV Connectivity Platform
เพื่อตอบสนองต่อระบบมลภำวะและได้ รับกระแสตอบรับที่ดีมำก
นอกจำกนี ้ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ชี ้แจงต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทำงของธุรกิจด้ ำนกำรจัดแสดงงำน (Event Organizer) และงำนโฆษณำและเอ
เจนซี่ (Media and Agency) ว่ำ งำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยังคงจัดขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ปี
ละ 3 ครั ง้ และจะจัดงำนดังกล่ำวที่ ศูน ย์ นิท รรศกำรและกำรประชุมไบเทคซึ่งกำรจัดงำนที่ ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคในครัง้ แรกได้ รับผลตอบรับที่ดีมำก ส่วนกำรจัดงำนครัง้ ที่สองที่จะ
มีขึ ้นในเดือนพฤษภำคมนี ้จะมีกำรขยำยพื ้นที่เพื่อรองรับกำรจัดงำน E-Sport โดยเริ่ มจัดงำนครัง้ แรก
เมื่อไตรมำสหนึ่งที่ผ่ำนมำ เป็ นกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำ E-Sport รวม 10 กว่ำประเทศเพื่อแข่งขันใน
ประเทศไทย ส่วนงำนด้ ำน Mobile Related บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จำกัด (มหำชน) (DTAC) และบริ ษัท ฟอร์ ท สมำร์ ท เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน) (FSMART) เพื่อพัฒนำ
EV Connectivity Platform ในรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้นำเข้ ำรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
และร่ วมพัฒนำโปรแกรม (Application) สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ สำหรับรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ในขณะที่ผ้ ูพัฒนำอย่ำงบุญเติมจะพัฒนำตู้เพื่อเป็ นแหล่งชำร์ จพลังงำนหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของ
รถจั ก รยำนยนต์ ไ ฟฟ้ ำ ซึ่ ง กำรท ำงำนของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์ มของ
รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำจะสำมำรถบอกตำแหน่งและจำนวนแบตเตอรี่ คงเหลือของรถจักรยำนยนต์
ไฟฟ้ำได้
นอกจำกนี ้ ในส่ ว นของรถบ้ ำ น (MV Caravan) บริ ษั ท ตัง้ เป้ ำไว้ ว่ ำ ปลำยปี 2562 จะมี ร ถบ้ ำ น
ให้ บ ริ ก ำรจ ำนวน 100 คัน ซึ่ง ปั จ จุ บัน มี ร ถบ้ ำ นในบริ ก ำรในจัง หวัด พัท ยำ โดยจะท ำเป็ นธุ ร กิ จ
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็ นรถนอนเท่ำนัน้ แต่จะเพิ่มกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรแล่นเรื อใบ หรื อ
ส่งเสริ มกิจกรรมกีฬำอื่น ๆ ด้ วย
นอกจำกธุรกิจที่กล่ำวไปข้ ำงต้ น บริ ษัทได้ มีกำรลงทุนในอีก 3 บริ ษัท และจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมแห่งใหม่ ได้ แก่
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 28

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

1. บริ ษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์ เพิ ร์ต จำกัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพื่ อดำเนิ น
ธุรกิจขำยและให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บำท
บริ ษัทมีสดั ส่วนกำรถือครองหุ้นร้ อยละ 51 ของหุ้นทังหมดที
้
่จำหน่ำยได้ และมีมลู ค่ำกำรลงทุน
จำนวน 2,250,000 บำท โดยจะดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรในตลำดประเทศเพื่อนบ้ ำน
2. บริ ษั ท เอ็ ม อำร์ คอนเน็ ก ซ์ จ ำกั ด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน
5,000,000 บำท บริ ษัทมีสดั ส่วนกำรถือครองหุ้นร้ อยละ 40 ของหุ้นทังหมดที
้
่จำหน่ำยได้ และมี
มูลค่ำกำรลงทุนจำนวน 2,000,000 บำท โดยจะดำเนินธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรจัดแข่งขัน
กีฬำแบบครบวงจร ในส่วนนี น้ ำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำย
บั ญ ชี แ ละกำรเงิ น ได้ เ ชิ ญ นำยคงพั น ธุ์ ปรำโมชฯ กรรมกำรบริ ษั ท เป็ นผู้ ชี แ้ จงเกี่ ย วกับ
รำยละเอียดของธุรกิจกำรกีฬำดังกล่ำว
นำยคงพัน ธุ์ ปรำโมชฯ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ วงกำรกี ฬ ำมี ก ำรเติ บ โตอย่ ำ งก้ ำวกระโดด
ยกตัวอย่ำงเช่น ปั จจุบันมีกำรจัดงำนวิ่งเยอะขึ ้น และมีกำรแข่งขันมำกขึ ้น จึงเป็ นโอกำสที่ดีที่
บริ ษัทจะได้ เข้ ำมำมีส่วนร่ วมและส่งเสริ มธุรกิจกำรจัดแสดงงำน (Event Organizer) ด้ ำนกีฬำ
นอกจำกนี ้นำยทนง ลี ้อิสสระนุกลู ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ได้ กล่ำวเสริ มว่ำ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มี
กำรดำเนินธุรกิจกำรจัดแสดงงำน (Event Organizer) ด้ ำนกีฬำเป็ นงำนหลักอยู่แล้ ว แต่เมื่อมี
กำรร่ วมลงทุนกับบริ ษัทใหม่จะทำให้ ธุรกิจกำรจัดแสดงงำน (Event Organizer) ด้ ำนกีฬำจะมี
มำตรฐำนมำกขึ ้นและปลอดภัยต่อผู้ร่วมงำนขึ ้น
3. บริ ษัท ไอดอลมำสเตอร์ จำกัด (Idol Master Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้ คำปรึ กษำด้ ำนกำร
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ ซึง่ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บำท บริ ษัทมีสดั ส่วนกำรถือครอง
หุ้นร้ อยละ 52 ของหุ้นทังหมดที
้
่จำหน่ำยได้ และมีมลู ค่ำกำรลงทุนจำนวน 2,600,000 บำท ธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็ นกำรรวมตัวศิลปิ นนักร้ องแบบกลุ่มเพื่อสร้ ำงควำมสนใจในกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษัท
โดยนำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ได้ เชิญนำย
ธรำธร ยวงบัณฑิต และนำยธี รวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้รำยงำนรำยละเอียด
ภำพรวมของธุรกิจในบริ ษัทนี ้
4. นำยธรำธร ยวงบัณฑิต ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ ภำยในงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่ง
จัดที่ศนู ย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ได้ จดั พื ้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดงำน Idol EXPO ขึ ้นครัง้
แรกในประเทศไทย ซึง่ เป็ นควำมร่ วมมือกันระหว่ำงบริ ษัทและผู้เชี่ยวชำญด้ ำนศิลปิ น Idol โดย
ในงำนได้ มีกำรเชิญศิ ลปิ นมำร่ วมงำนจำนวน 13 วง ผลปรำกฎว่ำได้ รับผลตอบรั บดีเกิ นคำด
ทำให้ บริ ษัทเล็งเห็นผลกำรจัดงำน Idol EXPO จะเป็ นเครื่ องมือในกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
ได้ เป็ นอย่ำงดี และในอนำคตอำจจะมีกำรจัดงำน Idol EXPO แยกเป็ นงำนเดี่ยวต่ำงหำกจำก
งำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึ ้นอยู่กบั กระแสควำมนิยมและผลตอบรับจำกผู้ที่สนใจ
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ผู้ ด ำเนิ น กำรประชุ ม ได้ เ ปิ ดโอกำสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถำมประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ วำระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมดังต่อไปนี ้
1

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ งำนด้ ำน E-Sport ของ
บริ ษัท มีจดุ เด่นอย่ำงไร
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชี แ้ จงว่ ำ บริ ษั ท ใช้ ประสบกำรณ์ แ ละควำมช ำนำญที่ ไ ด้ จ ำกกำรจั ด งำน EXPO ซึ่ ง
ไม่เพียงแต่เป็ นกำรขำยสินค้ ำ แต่ยงั มุ่งเน้ นกำรดึงดูดคนเข้ ำมำในงำน มำกกว่ำกำรจัดกำร
แข่งขันเพียงอย่ำงเดียว ประกอบกับบริ ษัทมีประสบกำรณ์ จำกกำรจัดงำน EXPO เมื่อต้ นปี
2562 ซึง่ บริ ษัทได้ ร่วมจัดงำนกับนำนำประเทศ อีกทังบริ
้ ษัทยังมีเครื อข่ำยและควำมสัมพันธ์
ที่ดีกบั ค่ำยเกมส์ และ Operator ต่ำง ๆ ดังนันงำน
้
E-Sport ที่บริ ษัทจัดขึ ้นจึงมีควำมแตกต่ำง
จำกผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่น

2

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ จำกที่ผ้ บู ริ หำรเคยแจ้ งว่ำ
หนึ่งในวัตถุประสงค์ ที่ บริ ษัทน ำหุ้น เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) เนื่ องจำกบริ ษัท
ต้ องกำรร่ วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งต้ องใช้ เงินทุนเยอะ จึงอยำกทรำบว่ำปั จจุบนั
กำรร่ ว มงำนกับ หน่ ว ยงำนรำชกำรยั ง อยู่ ใ นแผนงำนของบริ ษั ท หรื อ ไม่ และจะเริ่ ม
ดำเนินกำรเมื่อใด
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
ชี ้แจงว่ำ งำนรำชกำรที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถำมคือ กำรร่ วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำรด้ ำน Sport
Tourism ซึง่ กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่ำเป็ นที่สนใจต่อบรรดำชำวต่ำงชำติ ดังนัน้
กำรเพิ่มทุนเพื่อทำงำนรำชงำนยังคงอยู่ในแผนงำนของบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่ กำรเพิ่มคำรำวำน
กำรสำรวจพืน้ ที่ ท่องเที่ยว กำรส่งเสริ มท่องเที่ยวเชิงกีฬำ เช่น กำรวิ่งเทรล กำรแข่งขั น
เจ็ทสกี ทำให้ กำรท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่กระจำยตัวไปทุกที่ อย่ำงไร
ก็ตำมเนื่องจำกสภำพพื ้นที่ รวมถึงสภำพอำกำศที่ไม่เอื ้ออำนวย งำนด้ ำน Sport Tourism
จึงอำจจะจัดขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงปลำยปี

3

คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้ วยตนเอง สอบถำมว่ำ จำกที่ผ้ ูบริ หำรได้ แจ้ งว่ำ
หำกบริ ษัทเข้ ำร่ วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำร จะทำให้ บริ ษัทมีปัญหำเรื่ องเงินทุนหรื อไม่
ตอบ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ชีแ้ จงว่ำ ปั จจุบันบริ ษัทยังคงร่ วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำรอยู่ และคำดว่ำจะไม่ประสบ
ปั ญหำด้ ำนเงินทุน และตังแต่
้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ
เข้ ำมำเสนอสินเชื่อให้ แก่บริ ษัทในอัตรำพิเศษและดีกว่ำก่อนที่บริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรั พย์ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทยังไม่ได้ พิจำรณำเลือกข้ อเสนอจำกสถำบันกำรเงินใด
เนื่องจำกเงินสดของบริ ษัทยังพอมีอยู่
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 30

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

1. นายธราธร ยวงบัณฑิต
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก 17 มกรำคม 2545
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ ล่ าสุด 20 เมษำยน 2560 (ได้ รับกำรเลือกตังจำกที
้
่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด ประจำปี 2560)
จานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท(หลังแปรสภำพ วันที่ 9 มี.ค.2561) 1 วำระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
เป็ นกรรมกำรรำยเดิ ม ของบริ ษั ท และได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำ เสนอทบทวนโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตำมกฎหมำย เป็ นผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อ ย่ ำ ง
กว้ ำงขวำงในสำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท สำมำรถที่จะสร้ ำงประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้
เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสร้ ำงกำรบริ หำร งำน
และหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมกำรบริ หำร 12/12 ครัง้

สัดส่ วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 8,450,000 หุ้น (4.2%)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การผ่ านหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ ำ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

2545 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
- กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 2550 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท ไอดอลมำสเตอร์ จำกัด
การดารงตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท – ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย

– ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้ ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

– ไม่มี –
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 32

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาแหน่ งปั จจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยสำรสนเทศ
วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก 17 มกรำคม 2545
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ ล่ าสุด 20 เมษำยน 2560 (ได้ รับกำรเลือกตังจำกที
้
่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด ประจำปี 2560)
จานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภำพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วำระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

เป็ นกรรมกำรรำยเดิมของบริ ษัท และได้ รับกำรพิจำรณำเสนอทบทวนโดยคณะกรรมกำรสร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมกฎหมำย
เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำงกว้ ำงขวำงในสำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษั ท
สำมำรถที่จะสร้ ำงประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้
เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสร้ ำงกำรบริ หำร งำ
และหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมกำรบริ หำร 11/12 ครัง้

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริ ษัท
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562

สัดส่ วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 25,300,000 หุ้น (12.6%)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การผ่ านหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ ำ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017

2545 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยสำรสนเทศ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2550 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท ไอดอลมำสเตอร์ จำกัด
– ไม่มี –

การดารงตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท – ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย

– ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้ ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

– ไม่มี –
บริษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) / หน้ ำ 33

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

3. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาแหน่ งปั จจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก 17 พฤษภำคม 2559
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 4 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ ล่ าสุด 20 เมษำยน 2560 (ได้ รับกำรเลือกตังจำกที
้
่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด ประจำปี 2560)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562

จานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภำพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วำระ
กรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร
เป็ นกรรมกำรรำยเดิ ม ของบริ ษั ท และได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำ เสนอทบทวนโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตำมกฎหมำย เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อย่ำงกว้ ำง
ขวำงในสำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับ กล
ยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท สำมำรถที่จะสร้ ำงประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้
เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยุทธ์ และโครงสร้ ำงกำรบริ หำร งำน
และหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมกำรบริ หำร 12/12 ครัง้

สัดส่ วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 5,221,000 หุ้น (2.6%)
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การผ่ านหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ ำ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปริ ญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรม มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017

ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรบริ หำร /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
- กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 2550 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริ ษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท เอ็มอำร์ คอนเน็กซ์ จำกัด
การดารงตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียน
– ไม่มี –
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท – ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย – คูส่ มรสนำยโอภำส เฉิดพันธุ์ –
คุณสมบัติต้องห้ ามของกรรมการบริษัท
– ไม่มี –
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
– ไม่มี –
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คาชีแ้ จง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรั บลงทะเบียนกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มกำรประชุม 1 ชั่วโมงหรื อตังแต่
้ เวลำ 13.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ ศูน ย์ นิ ท รรศกำรและกำรประชุม ไบเทค ห้ อ งประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนที่สถำนที่จดั ประชุม (สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8)
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสำม (3) แบบตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดไว้ ตำม
ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ ำงต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป สำมำรถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่ำนัน้
1.2 ผู้ถื อหุ้นที่ ปรำกฏชื่ อตำมสมุดทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่ำนัน้
2. มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตำมควำมประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เลื อ กมอบฉั น ทะให้ กรรมกำรอิ สระ
ของบริ ษัทตำมที่บริ ษัทได้ เสนอชื่อไว้ คือ
 ผศ. อรทัย วำนิชดี

กรรมกำรอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนมำยังสำนักงำน
บริ ษัทเลขที่ 11/1 ซอยรำมคำแหง 121 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563
หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้เข้ ำร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ ำร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดำ
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อแล้ ว
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(2)

เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำร หรื อ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง กรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงชื่ อหรื อนำมสกุล ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย

1.2

นิติบคุ คลโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ)
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำด้ วยตนเองลงลำยมือชื่อแล้ ว

(2)

ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง รั บ รองส ำเนำถู ก ต้ องโดยผู้ แทน
นิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำ
ประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

(3)

เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำร
ผู้มีอำนำจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว

(2)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3)

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

(4)
2.2

เอกสำรแสดงตนที่สว่ นรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะตำมข้ อ 1.1 (2)

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว

(2)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ ลู งนำมในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรอง
นิติบคุ คล ผู้เข้ ำประชุมจะต้ องแสดงหลักฐำนหนังสือมอบอำนำจทุกทอดตลอดสำยที่ระบุให้ บคุ คลที่มำ
ประชุมมีสทิ ธิเข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุ คล

(3)

สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ บคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ต้ องมีข้อควำมที่แสดงให้ เห็นว่ำบุคคลที่ลงลำยมือ
ชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

(4)

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนำจกระทำกำร
แทนนิติบคุ คล ที่บคุ คลดังกล่ำวได้ ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ อง

(5)

เอกสำรแสดงตนที่สว่ นรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะตำมข้ อ 1.1 (2)
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3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ใบลงทะเบียน
(2)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3)

เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ตำมข้ อ 1.2 หรื อ ข้ อ 2.2

(4)

หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงลำย
มือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสำรไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษ และรับรองควำมถูกต้ องของ
คำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรื อกรรมกำรผู้มีอำนำจของบริ ษัท
หมายเหตุ
โปรดติดอำกรแสตมป์จำนวน 20 บำทในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่
สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1

ผู้ ร ับ มอบฉัน ทะจะต้ อ งออกเสีย งลงคะแนนตำมที ่ผู้ ม อบฉัน ทะระบุไ ว้ ใ นหนั ง สือ มอบฉัน ทะเท่ำ นั น้
กำรลงคะแนนเสีย งของผู้ ร ับ มอบฉัน ทะวำระใดไม่เ ป็ นไปตำมที ่ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สือ มอบฉั น ทะให้ ถือ ว่ำ
กำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ อง และไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อ
ระบุไ ว้ ไ ม่ช ัด เจน หรื อ ในกรณีที ่ที ่ป ระชุม มีก ำรพิจ ำรณำหรื อ ลงมติใ นเรื ่ อ งใดนอกเหนือ จำกที ่ร ะบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิ พิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ ตำมที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สำหรับวำระกำรเลือกตังกรรมกำรตำมข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
หนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น และมีวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคล
หลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
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2. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร เท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบ โดยมีแนวทำงดังนี ้
1. ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมควำมเห็นจำก
ที่ประชุมว่ำ ผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นได้ เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะ
กำหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมำย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดไว้ แตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ ำหนด โดยประธำนที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
1.

หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่ำงหำกเป็ นเสียงชี ้ขำด

2.

ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ำมมิใ ห้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตังกรรมกำร
้
และประธำนที่ประชุมอำจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยประธำนในที่ประชุมจะขอให้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและทำเครื่ องหมำยยืนยันกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำร
ลงคะแนน โดยบริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตำมบัตรเสีย (ถ้ ำมี) ออกจำก
จำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลกำรนับ
คะแนนให้ ทปี่ ระชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุม
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ หนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรื อมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี
คัสโตเดียน (Custodian)) หรื อ กรณีที่มีกำรแก้ ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท เอ็ม วิช่ ัน จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งมี ห้ ุน นับ รวมกันได้ ไม่น้ อยกว่ำร้ อยละสิบ ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ำยได้ ทัง้ หมด
จะเข้ ำชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในกำรที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมกำรต้ องจัดให้ มี
กำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสีส่ บิ ห้ ำวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้ มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทังหลำยซึ
้
ง่ เข้ ำชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตำมที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภำยในสี่สิบห้ ำวันนับแต่วนั ครบ
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมโดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครัง้ ใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดจำกกำรจัดให้ มีกำรประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 37.

ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ แล้ วแต่กรณี รวมทังควำมเห็
้
นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน เป็ นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถำนที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงตำมที่
คณะกรรมกำรจะกำหนดก็ได้

ข้ อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สบิ ห้ ำ (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ ำ
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอให้ กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ ำกำรประชุมผู้ถือ หุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ให้ ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่ สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ ประชุม ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลื อกผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนใน
ที่ประชุมดังกล่ำว
ข้ อ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่ำหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตังกรรมกำร
้
และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหำชนอื่นมำเป็ นของบริ ษัท

(ค)

กำรทำ แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้ บุคคลอื่นใดเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษัท หรื อกำรควบรวมกิจกำรกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน

(ง)

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

กำรเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

กำรเลิกบริ ษัท

(ช)

กำรออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

กำรควบรวมกิจกำรบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
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ข้ อ 41. กิจกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบริ ษัทในรอบปี ที่ผำ่ นมำ

(2)

พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของรอบบัญชีที่ผำ่ นมำ

(3)

พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผล

(4)

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร

(5)

พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ

(6)

กิจกำรอื่น ๆ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิช่ ัน จากัด (มหาชน)
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทจะต้ องได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กำหนดโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระต้ องมีจำนวนอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
และมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติแต่งตัง้
และเมื่ อครบวำระแล้ ว หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ มีมติแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระคนใหม่ก็ให้
กรรมกำรอิสระเดิมปฏิบตั ิหน้ ำที่ตอ่ ไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระคนใหม่
แทนกรรมกำรอิสระคนเดิมที่หมดวำระลง และ/หรื อเป็ นไปตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท โดยกรรมกำรอิสระ
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำรหรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิตหรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ/1 กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
/1

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อนื่
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้
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กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิ จกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
รับเงินเดือนประจำหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้ น อำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ตัดสินใจในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ผศ. อรทัย วานิชดี
อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ตาแหน่ งปั จจุบัน วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ แรก

กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
21 กุมภำพันธ์ 2560 (ได้ รับกำรแต่งตังจำกที
้
ป่ ระชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560)

วันที่แต่ งตัง้ ครัง้ ล่ าสุด 25 เมษำยน 2562 (ได้ รับกำรเลือกตังจำกที
้
่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

จานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภำพ วันที่ 9 มี.ค.2561)

1 วำระ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 500,000 หุ้น (0.25%)
คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
ปริ ญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

การผ่ านหลักสูตรของสมาคม
ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017
ส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทางานย้ อนหลัง 5 ปี
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปั จจุบนั กรรมกำรบริ ษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
2561 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2550 – 2561
2548 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั

อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสำนมิตร
หุ้นส่วน ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด คิดสไมลบำยฮอปเปอร์
อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยรังสิต
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
– ไม่มี –

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท – ไม่มี –
คุณสมบัติต้องห้ ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –
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การมีส่วนได้ เสียกับบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่านมา
1. เป็ นกรรมกำรที่มี
่ สว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อที่ปรึ
่ กษำที่ได้
่ รับเงินเดือนประจำ
2. เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ
่ กษำกฎหมำย)
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มี่ นยั สำคัญ อันอำจมีผลทำให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ

– ไม่เป็ น –
– ไม่เป็ น –
– ไม่มี –

การมีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั ง้ นี ้

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย

– ไม่มี –

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

– ไม่มี –
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Attachment 7

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้ ำพเจ้ ำ

I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing/located at no.
อำเภอ/เขต
District

(2)

จังหวัด
Province

หุ้น
shares
หุ้น
shares

พ.ศ.
Year

สัญชำติ
Nationality
ตำบล/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”)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสำมัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

ซอย
Soi

เดือน
Month

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

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

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

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุ ณำทำเครื่ องหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the proxy
(proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อำยุ
age
ตำบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่
__
years residing/located at no.
อำเภอ__________ __ ___
District
_

อำยุ
age
ตำบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ ้ ำนเลขที่
__
years residing/located at no.
อำเภอ__________ __ ___
District
_

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

 2. ให้ กรรมกำรอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วำนิชดี
Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
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 2020.

เป็ นผู้แ ทนของข้ ำ พเจ้ ำ เพื่อเข้ ำ ประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้ ำ พเจ้ ำ ในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจำปี 2563 ในวัน ศุกร์ ที่ 24 เมษำยน
2563 เวลำ 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Friday, April 24,
2020, at 14.00 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.
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form
B. provided.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

สิ่งที่ส่งมำด้ 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 จำกัด (มหำชน) (“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)

กรณีเลือกข้ อ .1 กรุณาทาเครื่ 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
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ__________ __ ___
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_
Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
__
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ__________ __ ___
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้ อ 2กรุณาทาเครื่ 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 2563
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 2020.

เป็ นผู้แทนของข้ า พเจ้ า เพื่ อเข้ า ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน
2563 เวลา 14.00 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 2020 on Friday, April 24,
2020, at 14.00 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:

วำระที่ 1
Agenda 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 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

วำระที่ 2
Agenda 2

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 3
Agenda 3

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended
December 31, 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

วำระที่ 4
Agenda 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 2562
To consider and approve statutory reserve and dividend payment of 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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วำระที่ 5
Agenda 5

วำระที่ 6
Agenda 6

พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก ำรแต่ งตั ้ง ผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และกำรก ำหนดค่ ำตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจำปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for
2020
 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
พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation
 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 กรรมกำรทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบัณฑิต
Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020
 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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วำระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
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 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 หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด 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
(...…………………...…………………….)
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หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประ จาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form
B. provided.
.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท เอ็ม วิ ชั่น จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 14.00 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 2020
on Friday, April 24, 2020 at 14.00 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.
----------------------------------------------------------------------วำระที่
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
วำระที่
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
วำระที่
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
วำระที่
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
Attachment 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
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
ซอย
ถนน
Residing/located at no .
Soi
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ______________________________
Nationality
ตาบล/แขวง
____
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ นั จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)

(2)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of

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

เสียง ดังนี ้
votes as follows

 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
shares
หุ้น
shares

เสียง
votes
เสียง
votes

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

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

กรณีเลือกข้ อ .1 กรุณาทาเครื่ 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
ตาบล/แขวง
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 2กรุณาทาเครื่ 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 ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
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 2020.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น ณ .ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Friday, April 24,
2020, at 14.00 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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 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 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended
December 31, 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 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2562
To consider and approve statutory reserve and dividend payment of 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 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และการกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2020
 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

วาระที่ 6
Agenda 6

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation
 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 นายธราธร ยวงบัณฑิต
Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020
 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
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 หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด 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
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้น ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. 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 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020
on Friday, April 24, 2020 at 14.00 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 (ห้องประชุม Slik 1)

การเดิ นทางมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ั่
ั่
ทางเข้า-ออกไบเทคมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ฝงถนนเทพรั
ตน (กม.1) 2 ช่องทาง และฝงถนนสุ
ขมุ วิท 1 ช่องทาง สามารถ
เดินทางมาไบเทคได้หลายวิธี ดังนี้
 รถไฟฟ้ าบีทีเอส ลงทีส่ ถานีบางนา (E13), ประตูทางออกหมายเลข 1 จากนัน้ ใช้สะพานทางเชื่อมเข้าสูศ่ นู ย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค
 รถยนต์ส่วนตัว ทางด่วนพิเศษ เส้นสมุทรปราการ-สาโรง (สุขมุ วิท) ชิดซ้ายเพื่อเข้าสูศ่ นู ย์นทิ รรศการและการประชุมไบ
เทค
 รถโดยสารประจาทาง
- ทางเข้า-ออกที่ 1 และ 2 จากเส้นบางนา- ตราด : รถประจาทางสาย 180, 365, 1141
- ทางเข้า-ออกที่ 3 จากเส้นสุขมุ วิท : รถประจาทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536
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