
บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

M Vision Public Company Limited 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น 
Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจ ำปี 2563 
For the year 2020 

วนัท่ี 24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 
On April 24, 2020 at 14:00 hrs. 

 
ณ ศนูยนิ์ทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค (ห้องประชมุ Slik 1) 
เลขที ่88 ถนนบางนา-ตราด (กม. 1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 

 
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. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงคใ์หบ้รษิทัจดทะเบยีน 

 ทบทวนการแจกของช าร่วยในการประชุม บรษิทัของดแจกของช าร่วยในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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. 
 
  

 



                                       
 

 

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
           บริษัทมีความหว่งใยตอ่ผู้ถือหุ้นกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่ (COVID–19) เนื่องจาก
ไวรัสดงักลา่วยงัคงแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วไปยงัหลายภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลก บริษัทจงึขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิการ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้
 

          1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นที่มีผู้ ใกล้ชิดเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศที่เป็นเขตติดตอ่
โรคติดตอ่อนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตโรคติดตอ่อนัตรายฯ น้อยกวา่ 14 
วนัเข้าร่วมการประชุม ทัง้นี ้บริษัทแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตาม
รายช่ือที่ปรากฏในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (รายละเอียดหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
 

           2. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเข้าร่วมประชมุในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ของระบบทางเดินหายใจ เช่น 
มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู โดยขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นทีมีอาการดงักลา่ว งดการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ทัง้นี ้ บริษัทแนะน าให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามรายช่ือที่ปรากฏในหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ข (รายละเอยีดหนงัสอืมอบฉนัทะตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
 

           3. บริษัทจะจดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ และหน้ากากอนามยัแจกจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งทัว่ถงึ รวมถึงมี
การตรวจวดัอณุภมูิร่างกาย หากพบวา่มีอณุภมูเิกิน 37.5 องศา หรือมีอาการอยา่งอื่น เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิไมใ่ห้เข้าร่วมการประชมุ แตผู่้ ถือหุ้นหรือรับมอบฉนัทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนวาระตา่ง ๆ ในคราวเดยีวเพื่อยื่น
ตอ่เจ้าหน้าที่ได้ 
 

           4. บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาเพื่อลดการแพร่ของเชือ้โรคตา่ง ๆ ใน
ระบบทางเดินหายใจ 
 

           5. หากพบกรณีที่นา่สงสยัวา่จะมคีวามเสีย่ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททนัที 
 
           ในการนี ้ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทจะปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ เร่ือง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 
            บริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งสงูและหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็นอยา่งดี 
 
 
 
หมายเหตุ * “ประเทศกลุ่มเสี่ยง” หมายถงึประเทศที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2563  
                    อย่างไรก็ตามหากทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพ่ิมประเทศเสีย่งประเทศใหม่หลังจากน้ี 
                    ทางบริษัทขอนับรวมประเทศใหม่ดังกล่าวเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม 
                    สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 น้ีด้วย 



    บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 1 
” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 

  วนัท่ี 2 เมษำยน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (แก้ไข) 

เรียน  ทำ่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
2. รำยงำนประจ ำปี 2562 พร้อมงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ในรูปแบบ

QR code
3. ข้อมลูของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหนง่อีกวำระหนึง่
4. ค ำชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉนัทะ หลกัฐำนกำรแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น กำรออกเสียงลงคะแนน

และกำรนบัคะแนนเสยีง
5. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น
6. นิยำมกรรมกำรอิสระและข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ
8. แผนท่ีสถำนท่ีประชมุ
9. ใบลงทะเบียน (โปรดน ำมำแสดงในวนัประชมุ)

โดยหนังสือฉบับนี  ้บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ได้มีมติให้ก ำหนดวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563  (“ที่ประชุม”)  ในวนัศกุร์ที่ 
24 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องสมัมนำชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จ ำกดั เลขที่ 99 ถนนพระรำม 3 แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10260 เพื่อพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษำยน 2562 ซึ่ง  
ที่ประชุมได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมวำระที่ก ำหนดในหนงัสือเชิญประชุม และได้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมและจัดส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com  รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 1  
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562  ได้บนัทึก
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ดงักลำ่ว 
การลงมติ: วำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง)  

http://www.mvisioncorp.com/


 

 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 2 
 

” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 
2562 โดยบริษัทได้น ำสง่และเผยแพร่ผ่ำนทำงตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้น ำเสนอไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 2562 แล้ว รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ประจ ำปี 2562 
การลงมติ: วำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไมม่กีำรลงคะแนนเสยีง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ซึง่ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2562 และได้น ำเสนอไว้แล้วในรำยงำนประจ ำปี 2562 
รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี   
ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ: วำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ซึง่ก ำหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ำรองไม่น้อย
กวำ่ร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปี หกัด้วยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งก ำหนดห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภท
อื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทนุสะสมอยูห้่ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล  
          อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ  40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกั
ภำษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ำรองตำมกฎหมำยทัง้หมดแล้ว โดยที่กำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ  
กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบั
ศกัยภำพกำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน และสภำพคล่อง รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมเพื่อสร้ำงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นในอนำคต 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิงดจัดสรรเงินก ำไร
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนมุตัิงดจำ่ยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
เนื่องจำกในปี 2562 ที่ผำ่นมำบริษัทยงัมีผลขำดทนุสะสม  
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” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
 

การลงมติ: วำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 
 

วาระที่ 5     พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
                ประจ าปี 2563        

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 
ซึง่ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
ทุกปี นอกจำกนีต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (ฉบับที่14) ก ำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หำกผู้ สอบบัญชี
ดงักล่ำวปฏิบตัิหน้ำที่มำแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัต้องเว้นวรรคกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 5 รอบปีบญัชี โดยกำร
หมนุเวียนไมจ่ ำเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบแหง่ใหม ่บริษัทสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยอื่น ๆ  ในส ำนกังำน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรำยเดิมได้ 
          ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบตัิของผู้ สอบบญัชีตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ควำมเป็นอิสระ และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบญัชี รวมทัง้
ควำมเหมำะสมของคำ่สอบบญัชี จึงเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอสที 
มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัท 

นำยประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ 218 4 ปี (2559 – 2562) 
นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก 4334 - 
นำงพรทิพย์ เลศิทะนงศกัดิ์ 7633 - 
นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทกุข์ 9211 - 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีจ้ำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท  
1) นำยประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4334 หรือ 
3) นำงพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7633 หรือ  
4)  นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9211  

          โดยให้ผู้สอบบญัชีข้ำงต้นเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 เป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บำท 
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” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
 

 รายการ 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ)  

ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 620,000 640,000 20,000 
สอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งไตรมำส 330,000 360,000 30,000 

รวม 950,000 1,000,000 50,000 

การลงมติ: วำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีกรรมกำรที่ครบ
ก ำหนดออกตำมวำระจ ำนวน 3 ทำ่น คือ  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยธรำธร   ยวงบณัฑิต  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยปฏิบตักิำร  

2. นำยธีรวฒัน์  สวุรรณพินิจ  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยสำรสนเทศ  

3. นำงสำวประพิมพรรณ  เลศิสริิสนิ  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด  

          บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 โดยได้เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และ
แจ้งข่ำวไปยังผู้ ถือหุ้ นผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้น 
รำยใดเสนอรำยช่ือบคุคลอื่นเพื่อกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  
          คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจำรณำ
คุณสมบตัิของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็นผู้ที่มี
คุณสมบตัิครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ.2535 และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และประกำศของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องก ำหนด และได้ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงั ตลอดจนพิจำรณำ
ถึงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรท่ี
ครบก ำหนดออกตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทและต ำแหน่งตำ่ง ๆ ตำมเดิมอีก
วำระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือ เข้ำด ำรง
ต ำแหนง่อีกวำระหนึง่รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 3 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
เลอืกตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและต ำแหนง่อื่น ๆ ตำมเดิมอีก
วำระหนึง่ ดงันี ้
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” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
 

1) นำยธรำธร ยวงบณัฑิต   
2) นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ    
3) นำงสำวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ   

การลงมติ: วำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนที่งดออกเสยีง) โดยพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นรำยบคุคล 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่   
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติอนมุตัิ โดยอำจก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือ
วำงเป็นหลกัเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวำ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิกำ รต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบของบริษัท  
          คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเพื่อให้สอดคล้องกบัภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนำดใกล้เคียงกบับริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ในอตัรำเทำ่กบัปี 2562 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจ าปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจ าปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรบริษัท 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง *   
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
คำ่ตอบแทน * 

  

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

10,000 บำท 10,000 บำท 

*ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรขอไมรั่บคำ่ตอบแทนกรรมกำรปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ                             
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
ตำมที่เสนอ  
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” หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัแก้ไข ตำมมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษำยน 2563 ในกำรเปลีย่นสถำนท่ีประชมุสำมผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19” 
 

การลงมติ: วำระนีต้้องผำ่นกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  
 

อนึ่ง บริษัทก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 คือ วนัท่ี 9 มีนำคม 2563 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดให้มีกำรเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 ฉบบันี ้รวมถึงรำยงำนประจ ำปี 2562 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และ

เอกสำรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุครัง้นี ้ทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ตัง้แตว่นัที่ 2 เมษำยน 2563 

เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท 
คือ ผศ. อรทยั วำนิชดี เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมลูกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฎตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 6 โดยขอควำมร่วมมือจำกทำ่น โปรดสง่หนงัสอืมอบฉันทะ
พร้อมเอกสำรประกอบมำยงับริษัทภำยในวนัท่ี 21 เมษำยน 2563 โดยสง่มำที่ 

                       เลขานกุารบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

                  11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
                  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10240 
นอกจำกนี ้กรณีที่ทำ่นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในกำรประชุม

ครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วน         
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น โปรดใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ทัง้นี ้เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชมุเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ 
ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลำ 13.00 น. ของวนัประชมุ และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉนัทะ
ในกำรลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดศึกษำวิธีกำรลงทะเบียน จดัเตรียมเอกสำรและหลกัฐำนตำมรำยละเอียดเอกสำร
แนบ 4 มำเพ่ือแสดงลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสำรไม่ครบถ้วน
หรือไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไข โดยบริษัทจะด ำเนินกำรประชมุตำมข้อบงัคบับริษัทตำมเอกสำรแนบ 5 

จึงขอเรียนเชิญทำ่นผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักลำ่วข้ำงต้น 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 
(นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 
  ประธำนกรรมกำร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท เอม็ วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
กำรประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้อง
ประชมุ Silk 1 เลขท่ี 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  

เร่ิมการประชุม 
นำงสำวบุญยนุช  วุ ฒิ กำญจนกุล  ท ำห น้ ำ ท่ี เ ป็นผู้ ด ำ เ นิ นกำรประชุม สำมัญผู้ ถื อหุ้ นประจ ำ ปี  2562 
(“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษำ
กฎหมำยซึง่ได้เข้ำร่วมประชมุ ดงัรำยนำมตำมล ำดบัตอ่ไปนี ้ 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 
2. ผศ. อรทยั วำนิชดี  กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3. ดร. ณฐักฤษฏ์ ทิวไผ่งำม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
4. นำยคงพนัธุ์ ปรำโมชฯ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ  
5. นำยธรำธร ยวงบณัฑิต กรรมกำรบริษัท / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
6. นำยธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
7. นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมกำรบริษัท / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
8. นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ กรรมกำรบริษัท / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากัด 

นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากัด 
1. นำยชำติพร บำรมี 
2. นำงสำวศนิศรี จิรวิสทุธิกลุ 
3. นำงสำวเวธกำ แสนพรหม 

นอกจำกนี ้ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ นำยโอภำส เฉิดพันธุ์  กรรมกำรบริษัท และประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรติดภำรกิจดว่น จงึไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุในครัง้นีไ้ด้ 

ในกำรประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะเป็นจ ำนวนร วมทัง้สิน้ 25 รำย 
นบัรวมจ ำนวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 113,193,311 หุ้น หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 56.5966 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
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ก่อนเข้ำสูว่ำระกำรประชมุ นำยทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม 
(“ประธาน”) ได้กลำ่วเปิดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ตอ่มำผู้ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบ
วำ่ บริษัทได้ด ำเนินกำรเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบักำรประชมุในวนันีแ้ก่ท่ำนผู้ ถือหุ้น 3 ช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนทำงไปรษณีย์ในวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 

2. บริษัทได้ลงประกำศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ์กฎหมำยธุรกิจในวนัท่ี 17 – 19 เมษำยน 2562 

3. บริษัทได้ลงรำยละเอียดกำรประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุ รวม
ไปถงึค ำถำมล่วงหน้ำ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 ถงึวนัท่ี 31 มกรำคม 
2562 

 
นอกจำกนี ้ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและรำยละเอียดแต่
ละวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส ำหรับในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นสำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือตำมจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่ำ 1 หุ้น มีค่ำเท่ำกบั 1 คะแนน โดย
ในกำรออกเสียงลงคะแนน จะไม่สำมำรถแบ่งคะแนนในกำรออกเสียงลงคะแนนได้  ส ำหรับผู้ ท่ีได้รับมอบฉันทะ
แบบ ข ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ท ำกำรระบกุำรลงคะแนนมำแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตำมท่ีผู้มอบฉนัทะระบุ
ไว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็น หรือ งดออกเสียง และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ห้ำมมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2. เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียน จะท ำกำรพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส ำหรับกรณีตำ่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเอง  

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวำระท่ีระบุ 

เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ นัน้แล้ว 
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตำมท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. ก่อนท่ีจะท ำกำรเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือท ำกำรอนุมตัิในแต่ละวำระ ท่ำนผู้ เข้ำร่วมประชุมสำมำรถสอบถำม
ค ำถำมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวำระนัน้ ๆ ได้ กรณีท่ีผู้ เข้ำร่วมประชุมต้องกำรจะสอบถำม กรุณำยกมือ และแจ้งช่ือ 
นำมสกุล พร้อมชีแ้จงว่ำเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ส ำหรับค ำถำมอื่น ๆ ท่ีไม่ตรงตำม
วำระ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ถำมในวำระอื่น ๆ 

4. ในกำรนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบกำรนบัคะแนนแบบบำร์โค้ด เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะ บริษัทจะใช้กำรนับคะแนนโดยเป็นกำรเทคะแนนไปทำงเห็นด้วย และส ำหรับกำรลงมติใน  
แต่ละวำระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้ำร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนัน้  
ยกเ ว้นวำระ ท่ี  6 เ ร่ื อง เลือกตั ง้กรรมกำร ส ำห รับวำระนี ต้้องลงมติ เ ป็นรำยบุคคล ด้วยคะแนนเสียง 
ข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 
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5. หำกผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ำนใดประสงค์ท่ีจะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดประชุม หำกประสงค์ท่ีจะลงคะแนน
เสียงในวำระท่ีเหลือ ขอควำมกรุณำสง่บตัรลงคะแนนท่ีลงลำยมือช่ือให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนออกจำกห้องประชมุเพ่ือท่ี
บริษัทจะท ำกำรบนัทกึคะแนนของท่ำน 

6. กำรแจ้งผลกำรนบัคะแนนในแตล่ะวำระ จะแจ้งเมื่อกำรนบัคะแนนสิน้สดุลง 

7. ในกรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกัน ท่ำนประธำนจะท ำกำรออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นกำร 
ชีข้ำด 

ทัง้นี ้มติในกำรอนุมตัิแต่ละวำระเป็นดงัต่อไปนี ้วำระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐำนกำรค ำนวณวำระท่ี 7 
จะต้องได้รับกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุม
และส ำหรับวำระท่ี 2 เป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ไมม่ีกำรลงมติ 

 
นอกจำกนี ้ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึงควำมโปร่งใส และหลัก 
ธรรมำภิบำลท่ีดี บริษัทได้จัดให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำย ผู้สอบบัญชี และตวัแทนผู้ ถือหุ้น อย่ำงละ 1 ท่ำน มำร่วมเป็น 
ผู้สงัเกตกำรณ์และสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนในครัง้นี ้และผู้ด ำเนินกำรประชมุได้ชีแ้จ้งให้ท่ีประชุมทรำบเพ่ิมเติมวำ่ 
หำกท่ำนผู้ เข้ำร่วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ลงลำยมือช่ือด้วยปำกกำก่อนทุกครัง้ และ
ส ำหรับท่ำนท่ีประสงค์จะสอบถำมค ำถำมใด ๆ ขอควำมกรุณำแจ้งช่ือ นำมสกลุ ของท่ำนก่อนทกุครัง้ 
 
จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชมุได้ด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุตำมล ำดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ วำระนีเ้ป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึง่จดัประชมุเมื่อวนัท่ี 2 มีนำคม 2561 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำม
รำยละเอียดท่ีปรำกฏในเอกสำร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
 
ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ผู้ ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 2561 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึง่จดัประชุม
เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 115,388,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
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บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

หมายเหตุ ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชุมฯ เพ่ิมอีกจ ำนวน 4 รำย ท ำให้มี
จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 1 เท่ำกับ 29 รำย มี
จ ำนวนหุ้นรวมทัง้หมด 115,388,111 หุ้น 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด และนำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็น
ผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด แจ้งต่อท่ีประชมุ
ว่ำ บริษัทมีกำรจดังำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO มำตัง้แต่ปี 2550 เป็นเวลำนำนกว่ำ 13 ปี 
ผลประกอบกำรของงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครัง้ลำ่สดุในปี 2561 มีรำยได้สงูสดุตัง้แต่
มีกำรจัดงำนมำและมีจ ำนวนผู้ เข้ำชมเพ่ิมมำกขึน้กว่ำร้อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสูงสุดถึง 2,000 
ล้ำนบำท รวมทัง้เป็นกำรจัดงำนครัง้สดุท้ำยท่ีศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิ ส่วนในปี 2562 จะมี
กำรจัดงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ท่ีศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค โดยจะมี
จ ำนวนในกำรจดังำน 3 ครัง้เท่ำเดิม และจะมีกำรชีแ้จงตอ่ไปในวำระอื่น ๆ วำ่งำน Thailand Mobile 
EXPO ในปี 2562 จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 
 
ต่อมำ นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน แจ้งต่อท่ี
ประชมุวำ่ สว่นงำนของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 งำนหลกัด้วยกนั คือ 
1. กำรจดัแสดงงำน (Event Organizer) 
2. งำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media and Agency) 
3. ธุรกิจพำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) 
ซึ่งตำมท่ีคุณประพิมพรรณชีแ้จงไว้ข้ำงต้นจะเป็นส่วนงำนกำรจัดแสดง (Event Organizer)  
ซึ่งงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงำนดังกล่ำว นอกจำกนี ้ยังมีกำร
ขยำยกำรจดังำนในสว่นงำนใหม ่คือ Sport Tourism ซึง่ท่ีผ่ำนมำมีกำรจดังำน MV Caravan โดยใน
ปี 2561 บริษัทมีจ ำนวนรถบ้ำนให้บริกำรจ ำนวน 73 คนั อีกทัง้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรรำยแรกท่ี
ให้บริกำรงำนด้ำนกำรกีฬำและท่องเท่ียวครบวงจรและเป็นผู้ประกอบกำรรำยเดียวท่ีมีรถบ้ำนให้เช่ำ
มำกท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งกำรให้บริกำรรถบ้ำนและเต้นท์ มีทัง้ในด้ำนงำนกีฬำ (Sport) 
ตวัอย่ำงเช่น งำนว่ิงจอมบงึมำรำธอนซึง่จดัมำต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 33 นอกจำกกำรให้บริกำรในด้ำนงำน
กีฬำ (Sport) แล้วบริษัทยงัให้บริกำรรถคำรำวำนเชิงท่องเท่ียว (Tourism) ตวัอย่ำง เช่น สวนผลไม้
เพ่ือให้บริกำรท่องเท่ียวแบบ Camping ในวนัหยุดเสำร์ – อำทิตย์  หรือในงำนเทศกำลดนตรีต่ำง ๆ 
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โดยจ ำนวนรถคำรำวำนท่ีให้บริกำรในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 พบวำ่เพ่ิมสงูขึน้มำกกว่ำ 200% 
นอกจำกนีม้กีำรน ำรถไฟฟ้ำ EV Truck ไปให้บริกำรในกำรรับสง่คนและสิ่งของเพ่ิมเติมด้วย 
 
ในล ำดบัถดัมำ นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ แจ้งรำยละเอียดโครงสร้ำงรำยได้และควำมก้ำวหน้ำ
ของธุรกิจแตล่ะกลุม่งำนตอ่ท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
รายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
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อัตราก าไรขัน้ต้นตามประเภทงาน

บริกำรจดังำน (Event Organizer) โฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
พำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)
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ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้โดย  
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถำมดงัตอ่ไปนี ้

1 คณุวรำลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง ขอให้บริษัทอธิบำยเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
งำนด้ำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency) และงำนคำรำวำน (Caravan)  

 ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงว่ำ งำนด้ำนโฆษณำ (Media) เป็นธุรกิจท่ีบริษัทได้ด ำเนินธุรกิจด้ำนนีอ้ยู่แล้ว  
โดยบริษัทได้ขยำยไปท ำในด้ำนออนไลน์ ปัจจบุนัมีเวบ็ไซต์ประมำณ 10 เวบ็ไซต์ ยกตวัอย่ำง
เช่น www.whatphone.net ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซด์ ท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มธุ รกิจด้ำน
โทรศพัท์มือถือ ส ำหรับงำนเอเจนซี่ (Agency) เป็นงำนท่ีบริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนในกำร
วำงแผนซือ้สื่อโฆษณำให้กบับริษัทคูค้่ำ  

2 คุณวรำลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมเพ่ิมเติมว่ำ ธุรกิจด้ำนใด
เป็น Big Portion ของบริษัท 

 ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงว่ำ งำนจัดแสดงงำน (Event Organizer) ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ด้ำน Mobile และ Sport and Tourism ซึง่งำนด้ำนคำรำวำน (Caravan) รวมอยู่ในด้ำน 
Tourism ส ำหรับรถคำรำวำน ไม่ได้ให้เช่ำเป็นกำรส่วนตัว แต่จะเป็นกำรให้เช่ำส ำหรับ
ธุรกิจกำรจัดแสดงงำน (Event) ส ำหรับช่วงท่ีไม่มีกำรจัดแสดงงำน (Event) จะให้ทำง       
รีสอร์ทเช่ำ 

3 คุณมำนะ กรรณเลขำ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ  เมื่อพิจำรณำ 
ผลประกอบกำรของบริษัทย้อนหลงั 3 ปี ปรำกฏว่ำงำนด้ำนกำรขำยขำดทุน จึงอยำก
ทรำบว่ำมีทิศทำงหรือแผนงำนอย่ำงไรเพ่ือท่ีจะท ำให้งำนด้ำนกำรขำยมีก ำไร นอกจำกนี ้
อยำกทรำบวำ่ผลขำดทนุ (Loss) ส ำหรับ BNK มีเป็นจ ำนวนเท่ำใด  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE)
และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
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 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ เน่ืองด้วยทิศทำงหรือแผนงำนในอนำคตของบริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นทรำบในวำระท่ี 8 จึงขอชีแ้จงในทรำบในวำระท่ี 8 ต่อไป ส ำหรับผลขำดทุน 
(Loss) กรณี BNK อยู่ระหวำ่งขัน้ตอนกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีตอ่ศำล ผลขำดทนุ (Loss) มี
จ ำนวน 106 ล้ำนบำท ซึง่หำกไม่มีโครงกำร BNK ดงักล่ำว ก ำไรของปี 2561 จะมีควำม
ใกล้เคียงกบัก ำไรของปี 2560 

4 คุณอนุ  ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ  ปัจจุบันธุร กิจ
โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่ำงเช่น iPhone มีแนวโน้มท่ีจะมียอดขำยลดลง ส ำหรับ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้กำรตอบรับท่ีดี  เน่ืองจำกธุรกิจโทรศัพท์มือถือเร่ิมมีกำร
อิ่มตวั ประกอบกบับริษัทย้ำยมำจดังำนท่ีศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ท ำให้มี
ต้นทุนค่ำ เช่ ำสถำน ท่ี ท่ีมำกขึ น้  และบริ ษัทอำจจะต้องหำลูก ค้ำรำยใหม่ห รือ 
หำโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทมีควำมกงัวลหรือไม่ นอกจำกนีส้ ำหรับ
กำรจัดแสดง (Event) มีต้นทุนสูงพอสมควร ส ำหรับงำนด้ำนคำรำวำน (Caravan)  
อยำกทรำบว่ำบริษัทซือ้รถบ้ำนมำเป็นแบบเช่ำซือ้ลีซซิ่ง หรือแบบซือ้ขำยเสร็จเด็ดขำด  
ซึ่งจะมีค่ำเสื่อม ค่ำบ ำรุงรักษำ และแม้ว่ำประเทศไทยจะมีกำรจัดแสดงงำน(Events) 
ค่อนข้ำงมำก แต่หำกเข้ำฤดูฝน หรือฤดูร้อนก็อำจจะมีผลกระทบต่องำนด้ำนนีไ้ด้  
จงึอยำกทรำบบริษัทมีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรอย่ำงไร และอยำกทรำบวำ่ธุรกิจด้ำน
ประชำสัมพันธ์สร้ำงมูลค่ำให้กับบริษัทได้มำกน้อยเพียงใด สุดท้ำยนี ้งำนพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีกำรฟ้องร้องกับ BNK เป็นจ ำนวนมำก
พอสมควร อยำกทรำบวำ่บริษัทได้ตัง้เงินส ำรองไว้อย่ำงไร 

 ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงว่ำ กำรท่ีบริษัทย้ำยสถำนท่ีจัดงำนมำท่ีศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค  
ต้องมีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ บริษัทจึงมีคำ่ใช้จ่ำยในด้ำนกำรตลำดสงูขึน้ ส ำหรับคำ่
เช่ำสถำนท่ีบริษัทได้ประเมินดแูล้วว่ำใกล้เคียงกบัค่ำเช่ำสถำนท่ีเดิม นอกจำกนีเ้มื่อต้นปี 
2561 บริษัทได้จัดงำน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำง
มำก ท ำให้บริษัทได้ลูกค้ำกลุ่มใหม่ ดงันัน้ กำรย้ำยมำจัดงำนมำท่ีศูนย์นิทรรศกำรและ
กำรประชุมไบเทค จึงได้รับกำรตอบรับท่ีดี ส ำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือแม้จะมีผล
ประกอบกำรลดลง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินค้ำ Mobile Related 
ด้วย ซึ่งธุรกิจด้ำน E-Sport ก็เป็นธุรกิจด้ำน Mobile Related เช่นกัน เน่ืองจำกทุกคนก็
เล่นเกมส์ผ่ำนมือถือ และใช้มือถือเป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั ส ำหรับกำรจดั
แสดงงำน (Event Organizer) แม้ว่ำบริษัทจะด ำเนินธุรกิจด้ำน Thailand Mobile EXPO 
เป็นหลกั แตบ่ริษัทก็มีกำรจดัแสดงงำนท่ีหลำกหลำยเช่นเดียวกนั 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 

                              บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 17  
 

 

5 คณุอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ เน่ืองด้วยปัจจุบนัคนส่วน
ใหญ่นิยมซือ้สินค้ำออนไลน์ ซึง่สะดวกและรำคำไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั จึงอยำกทรำบวำ่
บริษัทมีนโยบำยด้ำนนีอ้ย่ำงไร 

 ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงว่ำ งำน Thailand Mobile EXPO ของบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้ ซึง่จะได้ชีแ้จง
ประเดน็นีโ้ดยละเอียดในวำระอื่นต่อไป โดยบริษัทได้มีกำรขยำยพืน้ท่ีในกำรจดังำนแสดง
และเพ่ิมงำนด้ำน Mobile Related และ E-Sport อีกด้วย นอกจำกนีห้ำกได้ติดตำม
ข่ำวสำรในช่วงต้นปี 2562 โทรศพัท์มือถือแบบฝำพับก ำลงัจะกลบัมำเป็นท่ีนิยมอีกครัง้ 
ซึง่ท ำให้ธุรกิจด้ำนโทรศพัท์มือถือสำมำรถพฒันำตอ่ไปได้  

         นำยธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท กล่ำวเสริมว่ำ งำน Thailand Mobile 
EXPO จะแตกตำ่งจำกกำรขำยโทรศพัท์มือถือท่ีอื่น เน่ืองจำกโทรศพัท์ย่ีห้อต่ำง ๆ จะมีกำร
แจกของแถมมำกกว่ำทุกท่ี ซึ่งมูลค่ำท่ีซือ้โทรศพัท์มือถือในงำน Thailand Mobile EXPO 
ไมส่ำมำรถเทียบเท่ำได้กบักำรขำยท่ีอื่น  

6 คณุอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ ส ำหรับโครงกำร EV ธุรกิจ
ท่ีปรึกษำบริกำรและธุรกิจด้ำนประชำสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีแผนจะด ำเนินงำนต่อไปเป็น
อย่ำงไร 

 ตอบ นำยทนง ลีอ้ิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ส ำหรับธุรกิจใหม่ของ
บริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบในวำระอื่นต่อไป และท่ีผู้ ถือหุ้นมีควำมกังวล
วำ่ธุรกิจโทรศพัท์มือถือมียอดขำยลดน้อยลงนัน้ ขอเสริมวำ่ในวงกำรโทรศพัท์มือถือมีกำร
ผลดัย่ีห้อกนัอยู่แล้ว ไมเ่หมือนกบัธุรกิจอื่น ๆ ท่ีมีย่ีห้อผกูขำด 

7 คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ  คดีควำมอยู่ในขัน้ตอนใด
แล้ว 

 ตอบ นำงสำวอปัษร  วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงวำ่ คดีควำมดงักลำ่วเป็นคดีผิดสญัญำระหวำ่งคูส่ญัญำ ซึง่อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำ
ของศำล ซึง่คำดวำ่ศำลชัน้ต้นพิจำรณำเสร็จใน 1 ปี 

          ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งำม กรรมกำรบริษัท กล่ำวเสริมว่ำ คดีควำมดงักล่ำวเป็นคดี
ระหว่ำงบริษัทกบับริษัทคู่ค้ำ ซึง่ประกอบธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์ ประเด็นข้อพิพำทคือ
สัญญำระหว่ำงคู่สัญญำเป็นสัญญำซือ้ขำยหรือสัญญำฝำกขำย ซึ่งบริษัทเห็นว่ำเป็น
สัญญำซือ้ขำย เน่ืองจำกสัญญำฝำกขำยมีลักษณะเป็นสัญญำท่ีคู่สัญญำอีกฝ่ำยน ำ
สินค้ำมำฝำกขำย หำกขำยได้เป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด คู่สัญญำก็จะโอน เงินมำให้ แต่
สัญญำระหว่ำงบริษัทกับบริษัทคู่ค้ำนัน้ บริษัทคู่ค้ำโอนเงินมำเต็มจ ำนวนซึ่ง ไม่ใช่
ประเพณีปฏิบตัิของสญัญำฝำกขำย โดยเบือ้งต้นจงึตีควำมเป็นสญัญำซือ้ขำย ต้นเหตอุนั
เป็นท่ีมำแห่งกำรฟ้องร้องในคดีคือ บริษัทคู่ค้ำขำยสินค้ำและรับสินค้ำไปแล้วยังขำยไม่
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หมดจึงขอคืนส่วนท่ีเหลือซึ่งหำกเป็นสัญญำฝำกขำยย่อมสำมำรถคืนได้ แต่หำกเป็น
สญัญำซือ้ขำยย่อมไม่สำมำรถคืนได้เพรำะกรรมสิทธ์ิโอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขำดแล้ว คู่ค้ำ
ย่อมมีหน้ำท่ีขำยสินค้ำ ส ำหรับทุนทรัพย์ท่ีบริษัทคู่ค้ำฟ้องร้อง เป็นจ ำนวน 9 ล้ำนบำท 
โดยซึง่คู่ค้ำรับมอบสินค้ำไปไม่หมดและขอเลิกสญัญำจึงเป็นต้นเหตอุันเป็นท่ีมำแห่งกำร
ฟ้องร้องคดี บริษัทจึงจ ำเป็นต้องบรรเทำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจำกบริษัทมีสต๊อก
สินค้ำอยู่เป็นจ ำนวนมำก และสินค้ำย่อมมีควำมเสื่อมในเชิงกำรตลำดและควำมล ำ้หน้ำ
ในทำงเทคโนโลยี วิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยของบริษัท คือกำรระบำยสินค้ำท่ีมีอยู่ใน 
สต๊อกออกไป และเมื่อเป็นกำรขำยออกไปอย่ำงรวดเร็วท ำให้บริษัทเสียหำย บริษัทจงึฟ้อง
แย้งเข้ำไปในคดีเป็นจ ำนวน 106 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

8 คณุสรวิศ จตนุำรถ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมวำ่  ปัจจบุนับริษัทยงัประกอบ
ธุรกิจด้ำนนิตยสำรหรือไม่ และอยำกทรำบผลประกอบกำรบริษัทในไตรมำสท่ี 1 สดุท้ำย
นี ้อยำกทรำบวำ่คดีดงักลำ่วศำลจะมีค ำพิพำกษำเม่ือใด 

 ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงว่ำ บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจด้ำนนิตยสำรแล้ว โดยบุคลำกรเดิมท่ีรับผิดชอบใน
ด้ำนนิตยสำร เปลี่ยนไปรับผิดชอบงำน Media ด้ำน Online เป็นหลกั และท ำนิตยสำรท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรจ้ำงท ำซึง่จะท ำให้มีรำยได้จำกสว่นนีเ้ข้ำมำ 

 
         นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ำ ส ำหรับผลประกอบกำรของบริษัทในไตรมำสท่ี 1 ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่บริษัทได้ก ำหนดวนัประชุมในต้นเดือนพฤษภำคม
นี ้และคำดว่ำผลประกอบกำรจะเป็นท่ีพอใจ ส ำหรับคดีควำมตำมท่ีบริษัทได้รับแจ้งจำก
ทนำยควำมวำ่ศำลจะท ำกำรพิจำรณำและคำดว่ำศำลชัน้ต้นจะพิพำกษำเสร็จใน 1 ปี  

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพ่ิมเติม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำวำระนีเ้ป็นวำระเพ่ือ
ทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง  

 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวอัปษร วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน แจ้งต่อท่ีประชมุวำ่ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 44 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตัิ  
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งบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตำม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบญัชีมีควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินของบริษัท เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่
ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญถูกต้องตำมท่ีควรใน
สำระส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยในงบกำรเงินมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบก าไรขาดทุน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

รำยได้จำกกำรขำย 91.2 221.7 143.1% 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 192.9 228.8 18.6% 
รำยได้อื่น 0.7 0.4 (47.1%) 
รวมรายได้ 284.8 450.9 58.3% 
ต้นทนุขำย 83.7 294.9 252.2% 
ต้นทนุกำรให้บริกำร 91.0 128.0 40.7% 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย 23.8 20.5 (14.2%) 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 48.1 68.1 41.6% 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 1.2 2.4 104.2% 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

36.9 (63.1) (271.0%) 

(รำยได้) คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 7.8 (12.6) (261.4%) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 29.1 (50.5) (273.7%) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

สินทรัพย์หมนุเวียน 84.7 223.1 163.5% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 53.5 104.9 96.1% 
สินทรัพย์รวม 138.2 328.1 137.4% 
หนีส้ินหมนุเวียน 44.1 124.0 181.3% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 28.4 66.4 133.5% 
รวมหนีส้ิน 72.5 190.3 162.6% 
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 10.0 100.0 900.0% 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั - 88.1 100.0% 
ก ำไร(ขำดทนุ) สะสม 55.7 (50.4) (190.5%) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65.7 137.7 109.6% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 138.2 328.1 137.4% 

 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน  31.0 (59.3) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (14.5) (37.7) 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 3.6 108.1 
เงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 20.1 11.1 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด  10.7 30.8 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  30.8 41.9 

ผู้ด ำเนินกำรประชมุได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชมุสอบถำมประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวำระนี ้โดยมี         ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถำมดงัตอ่ไปนี ้

1 คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ เมื่อพิจำรณำรำยได้ของ
บริษัทซึ่งเติบโตขึน้ แต่เหตุใดต้นทุนของบริษัทจึงมีจ ำนวนสงู ส ำหรับเงินท่ีได้จำกเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) อยำกทรำบว่ำมีกำรน ำเงินไปใช้ตำมวตัถุประสงค์หมดแล้ว
หรือไม่ และอยำกทรำบว่ำบริษัทมีแผนท่ีจะใช้งบลงทุนชั่วครำวหรือไม่ นอกจำกนี ้
เน่ืองจำกธุรกิจของบริษัทเก่ียวข้องกบัแฟชัน่ ซึง่จะมีค่ำเสื่อมของสินค้ำคงเหลือ จึงอยำก
ทรำบว่ำบริษัทมีวิธีกำรในกำรตดัค่ำเสื่อมอย่ำงไร และเมื่อพิจำรณำมำตรฐำนทำงบัญชี
เห็นว่ำ มีสญัญำเช่ำค่อนข้ำงเยอะพอสมควร สดุท้ำยนี ้เน่ืองจำกบริษัทมีแรงงำนจ ำนวน
มำก และมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน จึงอยำกทรำบว่ำบริษัทตัง้ส ำรอง
ไว้อย่ำงไรบ้ำง 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ เน่ืองจำกมีโครงกำร BNK ท ำให้ต้นทุนขำยของบริษัทเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีต้นทุน



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 

                              บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 21  
 

 

บริกำรเพ่ิมขึน้เน่ืองจำกกำรจัดแสดงงำน (Event Organizer) งำนด้ำนโฆษณำและ        
เอเจนซี่ (Media & Agency) ส ำหรับงำนจดัแสดงงำน บริษัทเช่ำพืน้ท่ีในกำรจัดงำนแสดง
สินค้ำท่ีศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิต์ิส ำหรับปี 2561 เพ่ิมขึน้จำกปี 2560 และบริษัทท ำ
กำรตลำดในเร่ืองของกำรย้ำยสถำนท่ีในกำรจดังำนส ำหรับปี 2562 จงึท ำให้มีต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 
นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรลงทุนในงำนคำรำวำน (Caravan) เพ่ิม จึงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน
ในช่วงเร่ิมแรกสูง ส ำหรับเงินท่ีได้จำกเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (IPO) มีประมำณ 120 
ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ใช้ส ำหรับกำรลงทุนขยำยงำนจดัแสดงสินค้ำ 
(Event) ต่ำง ๆ ไปประมำณ 70 ล้ำนบำท โดยเงินท่ีเหลือบริษัทมีแผนท่ีจะขยำยงำนจดัแสดง
สินค้ำ (Event) รวมถงึลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพ่ิมเติม  

2 คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ บริษัทซือ้รถบ้ำนมำเป็น
แบบเช่ำซือ้ลีซซิ่ง หรือแบบซือ้ขำยเสร็จเดด็ขำด และบริษัทค ำนวณคำ่เสื่อมรำคำอย่ำงไร  

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ รถบ้ำน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเช่ำซือ้แบบลีซซิ่ง และมีบำงส่วนซือ้โดยใช้เงิน
บริษัท ค ำนวณค่ำเสื่อมแยกตำมส่วนประกอบของรถคำรำวำน เช่น โครงสร้ำง ส่วน
ตกแต่งภำยใน เป็นต้น ส่วนสินค้ำคงเหลือจะค ำนวณค่ำเผ่ือกำรปรับลดมลูค่ำสินค้ำโดย
จะเทียบกับรำคำตลำดคงเหลือในแต่ละไตรมำสเพ่ือท ำกำรปรับลดรำคำลงมำ ส ำหรับ
เงินลงทุนชั่วครำวจะน ำไปลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงิน ท่ีมีลักษณะคล้ำย Money 
Market มีควำมเสี่ยงคอ่นข้ำงต ่ำ ส ำหรับประเดน็เร่ืองมำตรฐำนทำงบญัชี ฉบบัท่ี 15 และ 
ฉบับท่ี 16 บริษัทได้ปรึกษำกับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและเห็นว่ำไม่มีผลกระทบต่อ
บริษัท ส ำหรับพระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่นัน้ บริษัทได้บนัทึก
เงินส ำรองไว้ในงบกำรเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2 ล้ำนบำท 

3 คณุอน ุวอ่งวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมวำ่ ภำษีท่ีรอคืนของบริษัทเป็น
อย่ำงไร 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงวำ่ ในช่วงกลำงปีก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมโครงกำร BNK บริษัทมีก ำไรและได้ย่ืนเสียภำษี
เงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี หรือ ภงด.51 ต่อกรมสรรพำกร แต่เมื่อสิน้ปีปรำกฏว่ำบริษัทมีผล
ประกอบกำรขำดทนุจึงไมต้่องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ำย ท่ี
ได้ถกูหกัไว้นัน้ บริษัทจงึด ำเนินกำรย่ืนขอคืนจำกกรมสรรพำกร 
 

4 คณุอน ุวอ่งวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมวำ่ หำกบริษัทฟ้องคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบตอ่ภำษีท่ีรอคืนหรือไม่ 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ ไม่กระทบเน่ืองจำกเป็นคนละสว่นกนั เพรำะหำกชนะคดีจะถือเป็นรำยได้อื่นซึง่
ถือเป็นรำยได้คนละปีภำษีกบัภำษีท่ีรอคืน 
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5 คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ 
กำรตดับญัชี หรือ Deferred Tax เป็นอย่ำงไร 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เกิดขึน้เน่ืองจำกบริษัทมีผล
ประกอบกำรขำดทุน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้นีม้ำทยอยตดั
จ่ำยได้ในอนำคต  

6 คณุอน ุวอ่งวำรกิจ ผู้ ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง สอบถำมวำ่ ส ำหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
บริษัทลงทุนในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ค่อนข้ำงมำก จึงขอให้บริษัทชีแ้จง
รำยละเอียดในสว่นนี ้

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนำ หรือ R&D พัฒนำซอฟต์แวร์ของบริษัท เพ่ือ
สนับสนุนงำนว่ิง ท ำให้สำมำรถถ่ำยภำพนักว่ิงและเช่ือมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทำงบัญชีท่ีบริษัทต้องมีกำรลงทุนเพ่ิมเติมด้วยเน่ืองจำกบริษัทเป็นบริษัท
มหำชน 

7 คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทมี
เจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำเพ่ิมขึน้เป็นจ ำนวนมำก จงึอยำกทรำบวำ่เป็นเจ้ำหนีป้ระเภทใด 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ เจ้ำหนีด้งักล่ำวเป็นเจ้ำหนีจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำร BNK ซึ่งบริษัทได้เจรจำขอ
ชะลอกำรจ่ำยเงินออกไปก่อน  

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพ่ิมเติม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงิน
ประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออก
เสียง)  
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตและกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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หมายเหตุ ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมท่ีประชุมฯ เพ่ิมอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำให้มี
จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี  3 เท่ำกับ 31 รำย มี
จ ำนวนหุ้นรวมทัง้หมด 117,668,111 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมเชิญนำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวำ่ บริษัทก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ำรองตำมกฎหมำยทัง้หมด
แล้ว อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกผลประกอบกำรของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบกำรขำดทุน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิงดจดัสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และพิจำรณำอนมุตัิงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
 
ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้ โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถำมดงัตอ่ไปนี ้
 

1 คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ  ในปี 2562 บริษัทจะ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่และโดยปกติบริษัทจ่ำยเงินปันผลปีละก่ีครัง้ 

 ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงวำ่ จำกประสบกำรณ์ในอดีตท่ีผ่ำนมำบริษัทจ่ำยเงินปันผลปีละหนึง่ครัง้  

2 คุณอนุ ว่องวำรกิจ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่ำเน่ืองจำกบริษัทมีก ำไร
สะสมจ ำนวนหนึง่อยู่ จงึขอเสนอแนะวำ่ขอให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละสองครัง้ 

 
ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส ำหรับข้อเสนอแนะ 

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถำมเพ่ิมเติม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรร
ก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 เป็นดงันี ้

 งดจัดสรรเงินก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย  
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 งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เน่ืองจำกผล
ประกอบกำรของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบกำรขำดทนุ  

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจ าปี 2562 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมเชิญนำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 

 นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ เสนอต่อที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจำก
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4334 หรือ 
3) นำงพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7633 หรือ 
4)  นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9211 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คำ่สอบบญัชี 950,000 บำท 950,000 บำท 
คำ่บริกำรอื่น (สอบทำนกระดำษท ำกำร) - 100,000 บำท 

รวม 950,000 บำท 1,050,000 บำท 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ ำปี 2562 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออก
เสียง)  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้

1) นำยประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4334 หรือ 
3) นำงพรทิพย์   เลิศทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 7633 หรือ 
4)  นำงสำวชมำภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9211  
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โดยให้ผู้สอบบัญชีข้ำงต้นเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 เป็นเงินจ ำนวน 950,000 บำท ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ผู้ด ำเนินกำรประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 ก ำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ ถือ

หุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร
ในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบั
ส่วน 1 ใน 3 ของกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง กรรมกำรอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกก็
ได้ กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงั         จดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั
สลำกกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยในปี
นีม้ีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ  
1) นำยทนง    ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธำนกรรมกำร 
2) ผศ. อรทยั    วำนิชดี   กรรมกำร 
3) ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งำม  กรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว
เห็นว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำง
กว้ำงขวำง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และ
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จงึเสนอให้พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนกลบั
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมูลของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึง่ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย 3 
 
จำกนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน 
ได้ออกจำกห้องประชมุชัว่ครำว เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่ำง
อิสระ 
 
ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้เมื่อไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือ
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หุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจำรณำแตง่ตัง้เป็น
รำยบคุคล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน กลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง คือ 1. นำยทนง ลีอ้ิสสระนุกูล   2. ผศ. 
อรทยั วำนิชดี และ 3. ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งำม ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

6.1 นำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

6.2 ผศ. อรทยั วำนิชดี  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

6.3 ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งำม  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 ผู้ด ำเนินกำรประชุมเชิญนำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและ

กำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
  
 นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ประจ ำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บำทต่อปี โดยอตัรำค่ำเบีย้ประชุมเท่ำกับอตัรำค่ำเบีย้
ประชมุในปี 2561 รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2561 

คณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรบริษัท 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง *   
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 15,000 บำท 15,000 บำท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 10,000 บำท 10,000 บำท 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน*   
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

15,000 บำท 15,000 บำท 

- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 10,000 บำท 10,000 บำท 
*ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรขอไมรั่บคำ่ตอบแทนกรรมกำรปี 2562 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้ แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถำม ผู้ด ำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2562 โดยวำระนีต้้องผ่ำนกำรอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ  

ผู้ด ำเนินกำรประชุมเชิญนำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด เป็นผู้รำยงำนในวำระนี ้
 
นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ส ำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีกำรจัดงำน
มหกรรม Thailand Mobile EXPO ท่ีศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ตำมท่ีได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทรำบในวำระท่ี 2 นัน้ งำนมหกรรมดังกล่ำวได้รับควำมนิยมและเป็นจุดสนใจมำกขึน้ เน่ืองจำก
ปัจจยัหลำยอย่ำง ตวัอย่ำงเช่น ท่ีจอดรถ เน่ืองจำกกำรจดังำนท่ีศนูย์ประชมุแห่งชำติสิริกิต์ิมีข้อจ ำกดั
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ในเร่ืองท่ีจอดรถ แตเ่ม่ือย้ำยมำจดังำนท่ีศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทค ท ำให้มีกลุม่ลกูค้ำท่ีมี
ก ำลงัซือ้มำกขึน้ ผู้ เข้ำร่วมงำนสำมำรถเดินทำงมำร่วมงำนได้อย่ำงสะดวก และเป็นท่ีพงึพอใจของผู้
ท่ีมำออกร้ำนในกำรท ำยอดขำยได้มำกขึน้     อีกทัง้ได้มีกำรขยำยพืน้ท่ีจัดงำนจำกเดิม 15,000 
ตำรำงเมตร เป็น 20,000 ตำรำงเมตร ซึง่พืน้ท่ีท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจำกจะจดังำน Thailand Mobile EXPO 
ได้แล้ว ยังสำมำรถจัดงำน E-Sport EXPO ได้อีกด้วย และนอกจำกกำรจัดแสดงสินค้ำภำยในงำน
แล้ว จะมีกำรเพ่ิมนวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมงำนได้รับชมมำกขึน้อีกด้วย 
 
อีกทัง้เม่ือต้นปีท่ีผ่ำนมำ ในงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ประกำศควำมร่วมมือกบั
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) (DTAC) และบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส 
จ ำกดั (มหำชน) (FSMART) เพ่ือจดัท ำแพลตฟอร์มจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ EV Connectivity Platform 
เพ่ือตอบสนองตอ่ระบบมลภำวะและได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมำก  
 
นอกจำกนี ้นำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ชีแ้จงตอ่
ท่ีประชมุเก่ียวกบัทิศทำงของธุรกิจด้ำนกำรจดัแสดงงำน (Event Organizer) และงำนโฆษณำและเอ
เจนซี่ (Media and Agency) วำ่ งำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยงัคงจดัขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง ปี
ละ 3 ครัง้ และจะจัดงำนดังกล่ำวท่ีศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคซึ่งกำรจัดงำนท่ีศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชมุไบเทคในครัง้แรกได้รับผลตอบรับท่ีดีมำก ส่วนกำรจดังำนครัง้ท่ีสองท่ีจะ
มีขึน้ในเดือนพฤษภำคมนีจ้ะมีกำรขยำยพืน้ท่ีเพ่ือรองรับกำรจดังำน E-Sport โดยเร่ิมจดังำนครัง้แรก
เมื่อไตรมำสหนึ่งท่ีผ่ำนมำ เป็นกำรจดังำนแข่งขนักีฬำ E-Sport รวม 10 กว่ำประเทศเพ่ือแข่งขันใน
ประเทศไทย สว่นงำนด้ำน Mobile Related บริษัทได้ร่วมมือกบับริษัทโทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) (DTAC) และบริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) (FSMART) เพ่ือพฒันำ 
EV Connectivity Platform ในรถจกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำ โดยบริษัทจะเป็นผู้น ำเข้ำรถจกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
และร่วมพฒันำโปรแกรม (Application) ส ำหรับโทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้ส ำหรับรถจกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
ในขณะท่ีผู้พัฒนำอย่ำงบุญเติมจะพัฒนำตู้ เพ่ือเป็นแหล่งชำร์จพลงังำนหรือเปลี่ยนแบตเตอร่ีของ
รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่ งกำรท ำงำนของโปรแกรม (Application)  ในแพลตฟอร์มของ
รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำจะสำมำรถบอกต ำแหน่งและจ ำนวนแบตเตอร่ีคงเหลือของรถจักรยำนยนต์
ไฟฟ้ำได้  
 
นอกจำกนี ้ในส่วนของรถบ้ำน (MV Caravan) บริษัทตัง้เป้ำไว้ว่ำ ปลำยปี 2562 จะมีรถบ้ำน
ให้บริกำรจ ำนวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันมีรถบ้ำนในบริกำรในจังหวัดพัทยำ โดยจะท ำเป็นธุรกิจ 
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็นรถนอนเท่ำนัน้ แต่จะเพ่ิมกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรแล่นเรือใบ หรือ
สง่เสริมกิจกรรมกีฬำอ่ืน ๆ ด้วย  
 
นอกจำกธุรกิจท่ีกลำ่วไปข้ำงต้น บริษัทได้มีกำรลงทนุในอีก 3 บริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมแห่งใหม ่ได้แก ่
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1. บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพ่ือด ำเนิน
ธุรกิจขำยและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึง่มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 บำท 
บริษัทมีสดัส่วนกำรถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจ ำหน่ำยได้ และมีมลูค่ำกำรลงทนุ
จ ำนวน 2,250,000 บำท โดยจะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรในตลำดประเทศเพ่ือนบ้ำน  
 

2. บริษัท เอ็มอำร์ คอนเน็กซ์ จ ำกัด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
5,000,000 บำท บริษัทมีสดัสว่นกำรถือครองหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจ ำหน่ำยได้ และมี
มลูค่ำกำรลงทุนจ ำนวน 2,000,000 บำท โดยจะด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรจดัแข่งขัน
กีฬำแบบครบวงจร ในส่วนนีน้ำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำย
บัญชีและกำรเงิน ได้เชิญนำยคงพันธุ์  ปรำโมชฯ กรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงเก่ียวกับ
รำยละเอียดของธุรกิจกำรกีฬำดงักลำ่ว 

นำยคงพันธุ์  ปรำโมชฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ วงกำรกีฬำมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 
ยกตวัอย่ำงเช่น ปัจจุบันมีกำรจดังำนว่ิงเยอะขึน้ และมีกำรแข่งขนัมำกขึน้ จึงเป็นโอกำสท่ีดีท่ี
บริษัทจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและส่งเสริมธุรกิจกำรจดัแสดงงำน (Event Organizer) ด้ำนกีฬำ 
นอกจำกนีน้ำยทนง ลีอ้ิสสระนกุลู ประธำนกรรมกำรบริษัท ได้กลำ่วเสริมวำ่ ปัจจบุนั บริษัทได้มี
กำรด ำเนินธุรกิจกำรจดัแสดงงำน (Event Organizer) ด้ำนกีฬำเป็นงำนหลกัอยู่แล้ว แต่เมื่อมี
กำรร่วมลงทุนกบับริษัทใหม่จะท ำให้ธุรกิจกำรจดัแสดงงำน (Event Organizer) ด้ำนกีฬำจะมี
มำตรฐำนมำกขึน้และปลอดภยัตอ่ผู้ ร่วมงำนขึน้  

 
3. บริษัท ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั (Idol Master Co., Ltd.) เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

สื่อสำรประชำสมัพนัธ์ ซึง่มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,000,000 บำท บริษัทมีสดัส่วนกำรถือครอง
หุ้นร้อยละ 52 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจ ำหน่ำยได้ และมีมลูคำ่กำรลงทนุจ ำนวน 2,600,000 บำท ธุรกิจ
ดงักลำ่วเป็นกำรรวมตวัศิลปินนกัร้องแบบกลุ่มเพ่ือสร้ำงควำมสนใจในกิจกรรมตำ่ง ๆ ของบริษัท 
โดยนำงสำวอปัษร วิลำสศกัดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ได้เชิญนำย
ธรำธร ยวงบัณฑิต และนำยธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมกำรบริษัท เป็นผู้ รำยงำนรำยละเอียด
ภำพรวมของธุรกิจในบริษัทนี ้

4. นำยธรำธร ยวงบัณฑิต ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่ำ ภำยในงำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่ง
จดัท่ีศนูย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ได้จดัพืน้ท่ีส่วนหนึ่งเพ่ือจดังำน Idol EXPO ขึน้ครัง้
แรกในประเทศไทย ซึง่เป็นควำมร่วมมือกนัระหว่ำงบริษัทและผู้ เช่ียวชำญด้ำนศิลปิน Idol โดย
ในงำนได้มีกำรเชิญศิลปินมำร่วมงำนจ ำนวน 13 วง ผลปรำกฎว่ำได้รับผลตอบรับดีเกินคำด    
ท ำให้บริษัทเลง็เห็นผลกำรจดังำน Idol EXPO จะเป็นเคร่ืองมือในกำรสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์
ได้เป็นอย่ำงดี และในอนำคตอำจจะมีกำรจัดงำน Idol EXPO แยกเป็นงำนเดี่ยวต่ำงหำกจำก
งำนมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึน้อยู่กบักระแสควำมนิยมและผลตอบรับจำกผู้ ท่ีสนใจ 
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ผู้ ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนี ้โดยมี  
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถำมดงัตอ่ไปนี ้

1 คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ ถือหุ้ นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ  งำนด้ำน E-Sport ของ
บริษัท มีจดุเดน่อย่ำงไร 
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด
ชีแ้จงว่ำ บริษัทใช้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญท่ีได้จำกกำรจัดงำน EXPO ซึ่ง 
ไม่เพียงแต่เป็นกำรขำยสินค้ำ แต่ยงัมุ่งเน้นกำรดงึดดูคนเข้ำมำในงำน มำกกว่ำกำรจัดกำร
แข่งขันเพียงอย่ำงเดียว ประกอบกับบริษัทมีประสบกำรณ์จำกกำรจัดงำน EXPO เมื่อต้นปี 
2562 ซึง่บริษัทได้ร่วมจดังำนกบันำนำประเทศ อีกทัง้บริษัทยงัมีเครือข่ำยและควำมสมัพันธ์
ท่ีดีกบัคำ่ยเกมส์ และ Operator ตำ่ง ๆ ดงันัน้งำน E-Sport ท่ีบริษัทจดัขึน้จงึมีควำมแตกต่ำง
จำกผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่น 

2 คณุสรวิศ จตนุำรถ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ จำกท่ีผู้บริหำรเคยแจ้งว่ำ 
หนึ่งในวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทน ำหุ้ นเสนอขำยหุ้ นต่อประชำชน (IPO) เน่ืองจำกบริษัท
ต้องกำรร่วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งต้องใช้เงินทุนเยอะ จึงอยำกทรำบว่ำปัจจุบนั
กำรร่วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำรยังอยู่ในแผนงำนของบริษัทหรือไม่ และจะเร่ิม
ด ำเนินกำรเมื่อใด 
ตอบ นำงสำวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
ชีแ้จงวำ่ งำนรำชกำรท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถำมคือ กำรร่วมงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรด้ำน Sport 
Tourism ซึง่กำรท่องเท่ียวของประเทศไทยนบัวำ่เป็นท่ีสนใจตอ่บรรดำชำวตำ่งชำติ ดงันัน้ 
กำรเพ่ิมทนุเพ่ือท ำงำนรำชงำนยงัคงอยู่ในแผนงำนของบริษัท ซึง่ได้แก่ กำรเพ่ิมคำรำวำน 
กำรส ำรวจพืน้ท่ีท่องเท่ียว กำรส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงกีฬำ เช่น กำรว่ิงเทรล กำรแข่งขัน 
เจ็ทสกี ท ำให้กำรท่องเท่ียวไม่กระจุกตวัอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง แต่กระจำยตวัไปทุกท่ี อย่ำงไร 
ก็ตำมเน่ืองจำกสภำพพืน้ท่ี รวมถงึสภำพอำกำศท่ีไมเ่อือ้อ ำนวย งำนด้ำน Sport Tourism 
จงึอำจจะจดัขึน้อีกครัง้ในช่วงปลำยปี 

3 คุณสรวิศ จตุนำรถ ผู้ ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ จำกท่ีผู้บริหำรได้แจ้งว่ำ 
หำกบริษัทเข้ำร่วมงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร จะท ำให้บริษัทมีปัญหำเร่ืองเงินทนุหรือไม่ 
ตอบ นำงสำวอัปษร  วิลำสศักดำนนท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ชีแ้จงว่ำ ปัจจุบันบริษัทยงัคงร่วมงำนกับหน่วยงำนรำชกำรอยู่ และคำดว่ำจะไม่ประสบ
ปัญหำด้ำนเงินทนุ และตัง้แตบ่ริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์สถำบนักำรเงินตำ่ง ๆ 
เข้ำมำเสนอสินเช่ือให้แก่บริษัทในอตัรำพิเศษและดีกว่ำก่อนท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่ได้พิจำรณำเลือกข้อเสนอจำกสถำบันกำรเงินใด 
เน่ืองจำกเงินสดของบริษัทยงัพอมีอยู่ 





ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

      บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 32  

ข้อมูลของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

1. นายธราธร ยวงบัณฑิต

  อาย ุ41 ปี  สัญชาติ   ไทย  

 ต าแหน่งปัจจุบนั       กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

 วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 มกรำคม 2545    

  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

 วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด  20 เมษำยน 2560 (ได้รับกำรเลอืกตัง้จำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือ           

 หุ้นบริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั ประจ ำปี 2560) 

 จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท(หลงัแปรสภำพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1 วำระ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้      กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  เ ป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้ รับกำรพิจำรณำ เสนอทบทวนโดย

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำย เป็นผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำง
กว้ำงขวำงในสำขำตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบั
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะสร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท        เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำร งำน
และหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562  คณะกรรมกำรบริษัท 5/5 ครัง้  
  คณะกรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2563)  8,450,000 หุ้น (4.2%)   

คุณวุฒกิารศึกษา   ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม  ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน     2545 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / 

  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
  บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   2550 –  ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ฟู้ ดส์ จ ำกดั 
2554 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ำกดั 
  2562 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน         – ไมม่ี –

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมม่ี – 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย – ไมม่ี –

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไมม่ี –

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  – ไมม่ี –
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ข้อมูลของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 

    อายุ 41 ปี    สัญชาติ   ไทย            

    ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /  
                                     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

    วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 มกรำคม 2545     

     จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

 วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     20 เมษำยน 2560 (ได้รับกำรเลอืกตัง้จำกที่ประชมุสำมญั             
ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั ประจ ำปี 2560) 

      จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วำระ                        

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา                    เป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้รับกำรพิจำรณำเสนอทบทวนโดยคณะกรรมกำรสร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมกฎหมำย 
เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำงในสำขำตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
สำมำรถที่จะสร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท      เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำร งำ
และหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562           คณะกรรมกำรบริษัท 5/5 ครัง้  
                                                                   คณะกรรมกำรบริหำร 11/12 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2563)  25,300,000 หุ้น (12.6%)                                       

คุณวุฒกิารศึกษา              ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
การผ่านหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริม       ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน       2545 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  
                                                                                          ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
                                                                                          บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      2550 –  ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ฟู้ ดส์ จ ำกดั 
2554 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ำกดั 
2562 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไมม่ี – 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมม่ี – 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย           – ไมม่ี – 

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท                         – ไมม่ี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                 – ไมม่ี – 
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ข้อมูลของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

3. นางสาวประพมิพรรณ เลิศสิริสิน 

       อายุ 41 ปี    สัญชาติ   ไทย            

       ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /  
                                      ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

       วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 พฤษภำคม 2559     

         จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

    วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด  20 เมษำยน 2560 (ได้รับกำรเลอืกตัง้จำกที่ประชมุสำมญั                   
ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั ประจ ำปี 2560) 

         จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วำระ                        
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  เ ป็นกรรมกำรรำยเดิมของบริษัท และได้ รับกำรพิจำรณำ เสนอทบทวนโดย

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งมีควำมเห็นว่ำเป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำย เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำง 
ขวำงในสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบั   กล
ยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะสร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท        เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจำรณำกำหนดนโยบำย ทิศทำงกลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำร งำน
และหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562   คณะกรรมกำรบริษัท 5/5 ครัง้  
                                                                   คณะกรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้ 

สัดส่วนการถอืหุ้น (ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2563)  5,221,000 หุ้น (2.6%)                                       

คุณวุฒกิารศึกษา             ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรงำนคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริม      ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน     2559 – ปัจจบุนั    กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  
                                                                                       ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
                                                                                       บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    2550 –  ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอ็มวี ฟู้ ดส์ จ ำกดั 

          2562 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั 
  2562 –  ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เอ็มอำร์ คอนเน็กซ์ จ ำกดั 
การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไมม่ี – 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมม่ี – 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  – คูส่มรสนำยโอภำส เฉิดพนัธุ์ – 
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท                         – ไมม่ี – 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                 – ไมม่ี – 
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ค าชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม 1 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้ 
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชมุ (สิง่ที่สง่มำด้วย 8) 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะจ ำนวนสำม (3) แบบตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั

3. แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

         ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี ้

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป สำมำรถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้

1.2 ผู้ ถือหุ้ นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น  ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทำ่นัน้

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ

ของบริษัทตำมที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ คือ

 ผศ. อรทยั วำนิชดี กรรมกำรอิสระ 

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐำนมำยงัส ำนกังำน

บริษัทเลขที่ 11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ เข้ำร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสำรดงัต่อไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้ำร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บคุคลธรรมดำ

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลำยมือช่ือแล้ว 
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(2) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตัว

ข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงช่ือหรือนำมสกุล ขอให้ผู้ ถือหุ้ น 

ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย  

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ท่ีมำด้วยตนเองลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทน 

นิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำ

ประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยตุำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบคุคล (กรรมกำร 

ผู้มีอ ำนำจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยตุำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้ มอบ

ฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(4) เอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไมห่มดอำยขุองผู้ รับมอบฉนัทะตำมข้อ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ 

ลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับ

มอบฉนัทะ ในกรณีที่ผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรับรอง

นิติบคุคล ผู้ เข้ำประชุมจะต้องแสดงหลกัฐำนหนงัสือมอบอ ำนำจทกุทอดตลอดสำยที่ระบใุห้บคุคลที่มำ

ประชมุมีสทิธิเข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 

(3) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีต้้องมีข้อควำมที่แสดงให้เห็นวำ่บคุคลที่ลงลำยมือ

ช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยงัไม่หมดอำยตุำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบคุคล ท่ีบคุคลดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง 

(5) เอกสำรแสดงตนที่สว่นรำชกำรออกให้ที่ยงัไมห่มดอำยขุองผู้ รับมอบฉนัทะตำมข้อ 1.1 (2) 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

                              บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 37  
 

 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ใบลงทะเบียน  

(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ตำมข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 

(4) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้คสัโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงลำย 

มือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(5)    หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงลำยมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน  (Custodian) 

ในกรณีที่ต้นฉบบัเอกสำรไม่ใช่ภำษำองักฤษ จะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำองักฤษ และรับรองควำมถูกต้องของ    

ค ำแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท 

หมายเหตุ 

โปรดติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำทในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆำ่และลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่

สำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงของคสัโตเดียน (Custodian))  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ ร ับมอบฉ ันทะจะต้องออกเส ียงลงคะแนนตำมที ่ผู้มอบฉ ันทะระบ ุไว้ ในหน ังส ือมอบฉ ันทะเท ่ำนัน้ 

กำรลงคะแนนเสียงของผู้ ร ับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที ่ระบ ุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ 

กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบ ุไว้ไม ่ช ัดเจน หรือในกรณีที ่ที ่ประช ุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเ รื่องใดนอกเหนือจำกที ่ระบุ  

ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ  
ส ำหรับวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทำ่กบั

หนึง่ (1) เสยีงตอ่หนึง่ (1) หุ้น และมีวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคล

หลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
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2. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธำนท่ีประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ที่ประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้

1. ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมควำมเห็นจำก

ที่ประชมุวำ่ ผู้ ถือหุ้นทำ่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือขึน้ (เว้นแตก่รณีที่เป็นกำรลงคะแนนลบั)

ผู้ ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม

ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของคสัโตเดียน  (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉันทะ

ก ำหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและออกเสยีงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ

 กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมำย หรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดไว้แตกตำ่งจำกกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตำมที่กฎหมำย

หรือข้อบงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ

1. หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงตำ่งหำกเป็นเสยีงชีข้ำด

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อ

เลือกตัง้กรรมกำร และประธำนที่ประชุมอำจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเป็น

พิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะ
วำระจำกกำรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธำนในที่ประชุมจะขอให้   
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและท ำเคร่ืองหมำยยืนยนักำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำร
ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตำมบตัรเสยี (ถ้ำมี) ออกจำก
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุในวำระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวำ่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลกำรนบั
คะแนนให้ทีป่ระชมุทรำบทกุวำระก่อนเสร็จสิน้กำรประชมุ  

กรณีที่จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนำไม่ชดัเจนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำหนึ่ง (1) ช่องในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  
คสัโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีที่มีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 กำรประชุมผู้ ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด 
จะเข้ำช่ือกนัท ำหนงัสอืขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ือง
และเหตผุลในกำรท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลำ่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรต้องจดัให้มี
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจำกผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไมจ่ดัให้มีกำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลำยซึง่เข้ำช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำวนันบัแตว่นัครบ
ก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครัง้ใดจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในกำรเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถำนที่ วนั เวลำ  ระเบียบวำระกำร

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองที่จะเสนอ

เพื่อทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักลำ่ว และจดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุ

ในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่สำม (3) วนั เป็นเวลำติดตอ่กนัไมน้่อยกวำ่สำม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงตำมที่
คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได้ 

ข้อ 38. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชมุไมน้่อยกวำ่ยี่สบิห้ำ (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

                              บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 40  
 

 

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึง่ หำกวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพรำะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้กำรประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำรประชมุ
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวำ่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ใน  
ที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนใน      
ที่ประชมุดงักลำ่ว 

ข้อ 40. ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวำ่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แกบ่คุคลอื่น 

  (ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่
ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรแบง่ผลก ำไรขำดทนุกนั 

  (ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

  (จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) กำรเลกิบริษัท 

  (ช) กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกบับริษัทอื่น 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

      บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 41  

ข้อ 41. กิจกำรท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปีที่ผำ่นมำ 

(2) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบบญัชีที่ผำ่นมำ 

(3) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำร 

(5) พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี และ 

(6) กิจกำรอื่น ๆ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรรมกำรอิสระของบริษัทจะต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระต้องมีจ ำนวนอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีจ ำนวน
ไมน้่อยกวำ่ 3 คน วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 
และเมื่อครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นยงัไม่ได้มีมติแต่งตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่ก็ให้
กรรมกำรอิสระเดิมปฏิบตัิหน้ำที่ตอ่ไป จนกวำ่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระคนใหม่
แทนกรรมกำรอิสระคนเดิมที่หมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรอิสระ
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำม
ดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ    คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ
หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ/1 กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์

/1 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลอืทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์อืน่
ท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้
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กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค ำขอ
อนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่
รับเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบตัิข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม 
โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

   ผศ. อรทัย วานิชดี 

อาย ุ64 ปี    สัญชาติ   ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบัน   -  กรรมกำรอิสระ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  -  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
-  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก        21 กมุภำพนัธ์ 2560 (ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกทีป่ระชมุวิสำมญั        
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560) 

วันที่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     25 เมษำยน 2562 (ได้รับกำรเลอืกตัง้จำกที่ประชมุสำมญั          
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    2 ปี 11 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จ านวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภำพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561)     1 วำระ 

สัดส่วนการถอืหุ้น   (ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2563)    500,000 หุ้น (0.25%)

คุณวุฒกิารศึกษา    ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

การผ่านหลกัสตูรของสมาคม              ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี           
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน        2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 

 บริหำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
  บริษัท เอ็ม วชิัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       2561 – ปัจจบุนั  อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 
 2558 – ปัจจบุนั  หุ้นสว่น ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั คิดสไมลบำยฮอปเปอร์ 
 2550 – 2561      อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 2548 – ปัจจบุนั   อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลยัรังสติ 
 2538 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 

การด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน         – ไมม่ี –

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไมม่ี – 

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไมม่ี –
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่่ ผ่านมา  
1. เป็นกรรมกำรท่่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่่ีปรึกษำท่่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ   – ไมเ่ป็น – 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่่ีปรึกษำกฎหมำย) – ไมเ่ป็น – 

3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ          – ไมม่ี – 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ ้           – ไมม่ี – 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย            – ไมม่ี – 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา                 – ไมม่ี – 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น         เขียนที่        
Shareholder registration number Written at 

วนัที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date   Month   Year 

(1) ข้ำพเจ้ำ สญัชำติ 
I/We  Nationality 
อยูเ่ลขที่       ซอย ถนน ต ำบล/แขวง 
Residing/located at no.      Soi Road Sub-District 
อ ำเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District Province  Postal Code 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม  หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั   เสียง ดงันี ้
Holding the total number of  shares   and have the rights to vote equal to         votes as follows 

  หุ้นสำมญั   หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั        เสียง 
   ordinary share shares   and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั         เสียง 
     preference share   shares   and have the rights to vote equal to     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณำเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of the followings) 

  1.ชื่อ  อำย ุ   ปี อยูบ้่ำนเลขที ่    __ 
Name   age  years residing/located at no. 
ถนน  ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road   Sub-District    District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province     Postal Code 

 หรือ/Or 

ชื่อ  อำย ุ    ปี อยูบ้่ำนเลขที่    __ 
Name   age   years residing/located at no. 
ถนน  ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ__________ __ ___ 
Road    Sub-District  District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province   Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 และระบุรำยละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมกำรอิสระของบริษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทยั วำนิชดี
Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทัง้นี ้รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรอิสระปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 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.

เป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 
2563 เวลำ 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบำงนำ – ตรำด (กม.1) แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
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.  

กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้ น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
individually. 

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระที่ระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบ
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. 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณำท ำเคร่ืองหมำย
 เพ่ือเลือกกรรมกำรอิสระ 
If choosing No. 2, please mark  
to select the independent director. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น         เขียนที่        
Shareholder registration number Written at 

วนัที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date    Month   Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We  Nationality 
อยูเ่ลขที่       ซอย ถนน ต าบล/แขวง 
Residing/located at no.       Soi Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District Province  Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of  shares   and have the rights to vote equal to   votes as follows 

  หุ้นสามญั   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
   ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 preference share shares   and have the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 1.ชื่อ  อาย ุ       ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 
Name   age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ__________ __ ___ 
Road   Sub-District  District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province    Postal Code 

หรือ/Or 

ชื่อ  อาย ุ         ปี อยูบ้่านเลขที่    __ 
Name   age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ__________ __ ___ 
Road   Sub-District  District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province    Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7 
Attachment 7 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 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. 

 
เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 
2563 เวลา 14.00 น  .ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด )กม. 1  (แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
Agenda 1   To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended    

 December 31, 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve statutory reserve and dividend payment of 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

  

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั ้งผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชี                    
ประจ ำปี 2563 

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 
2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 6   พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบณัฑิต 
 Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ 
 Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 
 Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 7   พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 8   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
 individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ
 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 เร่ือง 
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่ เร่ือง 
Agenda Re: 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 

 (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) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น         เขียนที่        
Shareholder registration number Written at 

วนัที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date   Month   Year 

(1) ข้าพเจ้า           สญัชาติ______________________________ 
      I/We   Nationality  

อยูเ่ลขที่   ซอย ถนน ต าบล/แขวง                     ____  
Residing/located at no  .         Soi Road Sub-District 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
District Province Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั 
As the custodian of  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 Holding the total number of  shares   and have the rights to vote equal to   votes as follows 

  หุ้นสามญั     หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
ordinary share   shares   and have the rights to vote equal to  votes 

  หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 preference share   shares   and have the rights to vote equal to   votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 1.ช่ือ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที ่    __ 
Name  age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ__________ __ ___ 
Road  Sub-District  District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province   Postal Code  

หรือ/Or

ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที่ __ 
Name  age   years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ__________ __ ___ 
Road  Sub-District  District 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   _ 
Province  Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 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. 

 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563  เวลา 
14.00 น  .ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote. 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั          หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ          หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3 To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended    
 December 31, 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วาระที่ 4                     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve statutory reserve and dividend payment of 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove   Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

1.  ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบณัฑิต 
 Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ 
 Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 
 Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Other matters (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director  individually. 
 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 
น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 เร่ือง 
Agenda Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) / หน้ำ 60 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

แผนที่สถานท่ีประชุม 

ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค (หอ้งประชุม Slik 1) 

การเดินทางมายงัศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 

ทางเขา้-ออกไบเทคม ี3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ฝ ัง่ถนนเทพรตัน (กม.1) 2 ช่องทาง และฝ ัง่ถนนสขุมุวทิ 1 ช่องทาง สามารถ
เดนิทางมาไบเทคไดห้ลายวธิ ีดงันี้ 

 รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงทีส่ถานบีางนา (E13), ประตูทางออกหมายเลข 1 จากนัน้ใชส้ะพานทางเชื่อมเขา้สูศ่นูยน์ิทรรศการ
และการประชมุไบเทค 
 รถยนตส่์วนตวั ทางด่วนพเิศษ เสน้สมุทรปราการ-ส าโรง (สขุมุวทิ) ชดิซา้ยเพื่อเขา้สูศ่นูยน์ทิรรศการและการประชมุไบ
เทค 
 รถโดยสารประจ าทาง

- ทางเขา้-ออกที ่1 และ 2 จากเสน้บางนา- ตราด : รถประจ าทางสาย 180, 365, 1141  
- ทางเขา้-ออกที ่3 จากเสน้สขุมุวทิ : รถประจ าทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2



