บริ ษทั เอ็ม วิ ชนั ่ จํากัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

หนังสือ เชิญ ประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น
Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

ประจํา ปี 2563
For the year 2020

วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
On July 29, 2020 at 14.00 hrs.
ณ ห้อ งสัม มนา ชัน้ 12 บริ ษทั สิ ทธิ ผล 1919 จํา กัด
999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
At the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited
999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120

ลงทะเบีย นเวลา 13.00 น.
Registration at 13.00 hrs.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางทีห่ น่วยงานกํากับดูแลได้รณรงค์ให้บริษทั จดทะเบียน
ทบทวนการแจกของชําร่วยในการประชุม บริษทั ของดแจกของชําร่วยในการประชุมผูถ้ อื หุน้
To comply with the guidelines given by the regulatory bodies, which encourage listed companies to review
their practice of giving gifts at the meetings, the Company would not provide gifts
at the meeting of shareholders.

แนวทางปฏิบ ัต ติ นสําหรับ ผู้เ ข้ าร่ ว มประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2563 บริษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน)
เพื่อ ป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขภาพของผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนั ้น เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรุงเทพมหานคร รวมทังคํ
้ าแนะนําการป้องกันควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดการ
ประชุม สัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริ ษัทจึงขอแจ้ งให้ ทราบถึง
แนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นที่มีผ้ ใู กล้ ชิดเดินทางไปหรื อกลับมาจากประเทศที่เป็ นเขตติดต่อ
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้ องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็ นเขตโรคติดต่ออันตรายฯ น้ อยกว่า 14
วันเข้ าร่ วมการประชุม ทั ้งนี ้ บริ ษัทแนะนําให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ตาม
รายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ าร่ วมประชุมในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ของระบบทางเดินหายใจ เช่น
มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ ้ามูก โดยขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นทีมีอาการดังกล่าว งดการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทั ้งนี ้ บริ ษัทแนะนําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
3. บริ ษัทขอชี ้แจงในกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดําเนินงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาด
ของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
3.1 ขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening)
โรค COVID-19 ในกรณี ที่ ท่ า นปกปิ ด ข้ อ มูล ด้ า นสุข ภาพหรื อ ประวัติก ารเดิ น ทางของท่ าน อาจถื อ เป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
3.2 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหผู้ถือหุ้น ที่มีความเสี่ยงเข้ าร่ วมประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดินทางไปหรื อกลับ
จากต่างประเทศที่เป็ นเขตติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้ อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้ า
ร่ วมประชุมและกรณีหากพบว่ามีอณ
ุ ภูมิเกิน 37.5 องศา หรื อมีอาการอย่างอื่น เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํ ้ามูก
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ เข้ าร่วมการประชุม แต่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
วาระต่าง ๆ ในคราวเดียวเพื่อยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ได้
3.3 บริษัทเตรี ยมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื ้นที่ประชุม โดยจัดเว้ นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ
คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพื ้นที่
จัดประชุม และการจัดที่นงั่ ในการประชุมซึง่ มีจํานวนจํากัดและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ ประมาณ 30 ที่นงั่
เท่านั ้น โดยบริ ษัทจะระบุเลขที่นงั่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงใคร่ ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นนัง่
ตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรื อติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ และเมื่อที่นงั่ เต็ม
แล้ ว บริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้ าร่วมประชุม

3.4 บริ ษัทจะดําเนินการทําความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ผ้ ูถือ
หุ้นใช้ แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ทําความสะอาดก่อนเข้ าบริ เวณที่ประชุม
3.5 ผู้ถือหุ้นจะต้ องสวมหน้ ากากอนามัยของตนเองเสมอ โดยทางบริ ษัทได้ มีการสํารองหน้ ากากไว้ ให้ และต้ อง
ผ่าน การคัดกรองก่อนการเข้ าบริ เวณหรื อสถานที่ประชุม โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ เข้ าบริ เวณพืน้ ที่
ประชุมสําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ า
ร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3.6 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองบริ ษัทจะติดสติ๊กเกอร์ และต้ องสวมหน้ ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้ า
ร่วมประชุม
3.7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริ ษัทขอให้ ส่งคําถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท เพื่อนําส่งคําถาม
แก่ประธานกรรมการต่อไป
3.8 บริ ษัทขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริ เวณห้ องประชุม อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทจะจัดเตรี ยมนํ ้าดื่มไว้ ให้ ผ้ รู ่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่วมการประชุม
4. หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีความเสีย่ ง กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททันที
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบทางเว็ปไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com ต่อไป
บริ ษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
2. รายงานประจําปี 2562 พร้ อมงบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรู ปแบบ
QR code
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
4. คําชี ้แจง เรื่ อง วิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
5. ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระและข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. ใบลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม)
โดยหนัง สื อ ฉบั บ นี ้ บริ ษั ท เอ็ ม วิ ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บ ริ ษั ท ”) ขอแจ้ งให้ ท่ า นทราบว่ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2563 ได้ มีมติให้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (“ที่ป ระชุม ”) ในวันพุธที่
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสัมมนาชั ้น 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2562
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล: บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ง
ที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้ มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมและจัดส่ง ให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ผู้ถื อหุ้น พร้ อมทัง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็น คณะกรรมการ: ที่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ บันทึก
ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ดังกล่าว
การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 1

หนังสือเชิญประชุมตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2562 สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล: บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2562 โดยบริ ษัทได้ นําส่งและเผยแพร่ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ นําเสนอไว้ ในรายงาน
ประจําปี 2562 แล้ ว รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ประจําปี 2562
การลงมติ: วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ของบริ ษัท สําหรั บ รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล: เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 44 ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และได้ นํ า เสนอไว้ แล้ วในรายงานประจํ า ปี 2562
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิ นประจําปี
สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารงดจัด สรรกําไรเป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี
2562
ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล: เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 46 ซึง่ กําหนดห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
อนึง่ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทังหมดแล้
้
ว โดยที่การจ่ายเงินปั นผลนั ้นไม่มีผลกระทบต่อ
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั
การดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
ศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจําเป็ นและความ
เหมาะสมเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงดจัดสรรเงิ นกํ าไร
สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสํารอง

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 2
หนังสือเชิญประชุมตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เนื่องจากในปี 2562 ที่ผา่ นมาบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีข องบริษัท และการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชีป ระจําปี
2563
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
ทุกปี นอกจากนีต้ ามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ ทจ.75/2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ (ฉบับที่14) กําหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีก ารหมุน เวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ั ชี โดยการ
ดังกล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันต้ องเว้ นวรรคการปฏิบตั ิหน้ าที่ 5 รอบปี บญ
หมุนเวียนไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั ้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ความเป็ นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั ้ง
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ ผู้ส อบบัญชี
ผู้ส อบบัญชีร ับ อนุญาต จํานวนปี ที่ล งลายมือ ชื่อ รับ รอง
เลขที่
งบการเงิน ของบริ ษัท
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
218
4 ปี (2559 – 2562)
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
4334
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
7633
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
9211
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งบุคคลดังต่อไปนี ้จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี ข้างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัทและ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นเงินจํานวน 1,000,000 บาท

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 3
หนังสือเชิญประชุมตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รายการ
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส
รวม

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ปี 2562
ปี 2563 (ปี ที่เ สนอ)
620,000
640,000
330,000
360,000
950,000
1,000,000

เพิ่ม ขึน้ (ลดลง)
20,000
30,000
50,000

การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 6

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2563 มีกรรมการที่ ครบ
กําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ
รายชื่อ กรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายธราธร ยวงบัณฑิต

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายสารสนเทศ

3. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตั ้งแต่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้ เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
แจ้ ง ข่า วไปยัง ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นทางตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว แต่เ มื่ อ ครบกํ า หนดเวลาดัง กล่า วแล้ ว ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน (ไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ) ได้ พิ จ ารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระแล้ วเห็นว่ากรรมการทั ้ง 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วน ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกําหนด และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณา
ถึงความต่อเนื่ องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่
ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและตําแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีก
วาระหนึ่ง ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกํ าหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดํ า รง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ความเห็น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) เห็นชอบตามที่ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระ
หนึง่ ดังนี ้
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 4
หนังสือเชิญประชุมตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

1) นายธราธร ยวงบัณฑิต
2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
การลงมติ: วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั ้งเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ข้ อ เท็จ จริ งและเหตุผ ล: เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของการกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
โดยคณะกรรมการจะได้ คา่ ตอบแทน ดังนี ้
ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครั ง้
ประจําปี 2562

ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครั ง้
ประจําปี 2563 (ปี ที่เ สนอ)

คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
15,000 บาท
15,000 บาท
- กรรมการบริ ษัท
10,000 บาท
10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
10,000 บาท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง *
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
15,000 บาท
15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท
10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน *
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
15,000 บาท
15,000 บาท
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
10,000 บาท
10,000 บาท
ค่าตอบแทน
*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และ ปี 2563

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 5
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ความเห็ น คณะกร ร มการ : เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเสนอจึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ตามที่เสนอ
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุม ัต ใิ ห้ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้ อ บังคับ ของบริษัท
ข้ อ เท็จ จริงและเหตุผ ล: เพื่อให้ เป็ นไปตามตามพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 กําหนดให้ สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัทเพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย รวม 3 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ บังคับ ปั จ จุบ นั
ข้ อ บังคับ เสนอแก้ ไ ขใหม่
ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่ง เป็ นการประชุ ม
ไม่ น้ อยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจํ านวนกรรมการ
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ด ย ก าร ป ร ะชุ ม ผ่ าน สื่ อ
ทั ง้ หมดจึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม และให้ ประธาน
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่
กรรมการทํ า หน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่
ทําหน้ าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม
เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ าไม่ มี ร องประธาน
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ในกรณี ที่ ร อง
ประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
กรรมการหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั น้ หรื อ ไม่
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม
หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั น้ หรื อ ไม่ ส ามารถ
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ง มาประชุม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียใน
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
เสี ย งข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ ง (1)
นัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ ากัน ให้ ประธานในที่
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นการชี ้
เสี ย ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ขาด
ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่ ม ขึน้ อี ก หนึ่ ง
เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทํา ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนั ้น ไม่ ว่ าจะเป็ นการ
ประชุม ด้ ว ยตนเอง หรื อ โดยการประชุ ม ผ่ า น
เป็ นหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ให้ คณะกรรมการจั ด ทํ า
ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม โดยระบุ ส ถานที่ วั น เวลา
ให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทั ้งความเห็น
ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ ชั ด เจนว่ า เป็ นเรื่ องที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ู
อนุมัติ หรื อเพื่ อพิ จารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7)
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุม ในหนัง สื อพิ ม พ์ ก่ อนวันประชุม ไม่ น้ อ ย
จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้ า
กว่าสาม (3) วัน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ให้
ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 6
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ข้ อ บังคับ ปั จ จุบ นั
ทั ้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน
เป็ น ที่ ตัง้ สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จั ง หวัด
ใกล้ เคียงตามที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

ข้ อ 38.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่ น้อยกว่ า
ยี่ สิ บ ห้ า (25) คน หรื อ ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจํ า นวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือ
หุ้ นซึ่ ง มาเข้ าร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม
ตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถื อ หุ้ นได้ เรี ย กนั ด เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
นัดประชุมใหม่และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม

ข้ อ บังคับ เสนอแก้ ไ ขใหม่
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทัง้ นี ้ หาก
การประชุม ในคราวนัน้ เป็ นการประชุม ผ่ านสื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษัท สามารถจัด ส่ ง หนั ง สื อ
เชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
โดยจดหมายอีเ ล็ก ทรอนิก ส์ ก ไ็ ด้
ทั ้งนี ้ สถานที ่ที ่จ ะใช้ เ ป็ น ที ่ป ระชุม จะอยู ่ใ น
จัง หวัด อัน เป็ น ที ่ตั ้งสํ า นัก งานใหญ่ข องบริ ษ ัท
หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ณ ที่อื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ซ่ ึง ได้ ร ั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะกําหนด หรื อ
คณะกร ร มการ จะกํ า หนดให้ จ ั ด การ ปร ะชุ ม
ผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ก ็ไ ด้
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ไม่ ว่ าจะเป็ นการประชุ ม
ด้ ว ย ต น เ อ งห รื อ โ ด ย ก าร ป ร ะชุ ม ผ่ าน สื่ อ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือ
หุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ ุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ รวมกันได้ แล้ ว
ทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้
ถื อ หุ้ นได้ เรี ย กนัด เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
นั ด ประชุ ม ใหม่ แ ละในกรณี นี ใ้ ห้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ อง
ครบองค์ประชุม

ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท จํานวน 3 ข้ อ ตามที่เสนอ
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจ ารณาอนุม ัต แิ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริคณห์ ส นธิข้ อ 3 (วัต ถุป ระสงค์ ) ของบริษัท
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล: เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทสอดคล้ องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจในปั จจุบัน
รวมถึงธุร กิ จตามแผนงานในอนาคต จึงสมควรแก้ ไขวัตถุป ระสงค์ ในข้ อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพิ่ ม
วัตถุประสงค์ใหม่อกี 4 ข้ อ คือ ข้ อ 57 ถึง 60 รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทั ้งสิ ้น 60 ข้ อ ดังนี ้
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วัต ถุป ระสงค์ ปั จ จุบ ัน
วัต ถุป ระสงค์ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ใหม่
ข้ อ 45. ประกอบกิ จ การ รั บ จั ด จั ด การ ออกแบบ ข้ อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้ างสรรค์
สร้ างสรรค์คอนเซ็ป โปรโมท โฆษณางาน จัดหา
คอนเซ็ ป โปรโมท โฆษณางาน จั ด หารางวั ล
รางวัล อาหารเครื่ อ งดื่ ม ดูแลความปลอดภั ย
อาหารเครื่ องดื่ม ดูแลความปลอดภัยอํานวยความ
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกี ฬาทุก
สะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท
ประเภท โดยเฉพาะการจัด งานวิ่งมาราธอน
ข้ อ 53. ประกอบธุรกิจให้ เช่า ให้ เช่าช่วง จําหน่าย จัดหา ข้ อ 53. ประกอบธุรกิจให้ เช่า ให้ เช่าช่วง จําหน่าย ออกแบบ
นําเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อให้ เช่าหรื อจําหน่าย
ตกแต่ งภายใน จัดหา นําเข้ ามาจากต่างประเทศ
บริ การซ่อมแซม และบํารุงรักษาซึง่ ยานพาหนะทุก
เพื่อให้ เช่าหรื อจําหน่าย บริ การซ่อมแซมบํารุงรักษา
ประเภทสําหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้ แก่ รถบ้ าน
ซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสําหรับกิ จกรรมสันทนา
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน
การ ได้ แก่ รถบ้ าน จักรยาน และยานพาหนะอื่น
ในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์ และอะไหล่
ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท
ต่าง ๆ ทุกประเภท
ข้ อ 57. ประกอบการค้ า จําหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
เช่า รับซ่อม นําเข้ า ได้ แก่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
เครื่องมือสื่อสาร สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั ้ง
อะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้ าดังกล่าว
ข้ อ 58. ประกอบกิจการค้ า และการจําหน่ายแพ็คเก็ตคูปอง
ที่พกั
ข้ อ 59. ประกอบการค้ า จําหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลีย่ น ให้
เช่า รับซ่อม นําเข้ า ได้ แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซิก้าร์ ตู้เย็น
ตู้แช่เย็น รวมทั ้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้ า
ดังกล่าว
ข้ อ 60. ประกอบการค้ า จําหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลีย่ น ให้
เช่า รับซ่อม นําเข้ า ได้ แก่ รถจักรยานยนต์ รถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทังอะไหล่
้
และ
ส่วนประกอบของสินค้ าดังกล่าว
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ดังนี ้
หนังสือ บริค ณห์ ส นธิปั จ จุบ ัน
หนังสือ บริค ณห์ ส นธิแ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ใหม่
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 56 ข้ อ รายละเอียด ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน 60 ข้ อ รายละเอียด
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษัท โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์ ในข้ อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่ม
วัตถุประสงค์ใหม่อกี 4 ข้ อ คือ ข้ อ 57 ถึง 60 รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทั ้งสิ ้น 60 ข้ อ ตามที่เสนอ
้
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 เรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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อนึ่ง บริ ษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 คือ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2563
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทได้ จัดให้ มีการเผยแพร่ หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ฉบับนี ้ รวมถึงรายงานประจําปี 2562 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมครั ง้ นี ้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com ตั ้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม
2563
เพื่ อ เป็ น การควบคุม และป้ องกัน การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื อ้ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษั ท
สนับสนุนให้ ผ้ ูถือ หุ้น พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิ สระเข้ าร่ วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนได้ ซึ่ง ข้ อมูล
กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 โดยขอความร่ วมมือ
จากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัทภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษทั เอ็ม วิ ชนั่ จํ ากัด (มหาชน)
11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หากผู้ถือหุ้น มีคําถามที่ต้องการให้ ชีแ้ จงในประเด็นระเบียบวาระที่นําเสนอครั ง้ นี ้ สามารถส่งคําถามผ่าน
Email ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@mvisioncorp.com หรื อ ส่งจดหมายที่ บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด(มหาชน) เลขที่ 11/1 ซอย
รามคําแหง 121 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 ตั ้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 24
กรกฎาคม 2563
ทั ้งนี ้ เพือ่ ให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริษัทจะเปิ ดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะ
ในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน จัดเตรี ยมเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ 4 มาเพื่อแสดงลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทั ้งนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามเอกสารแนบ 5
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)

(นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู )
ประธานกรรมการ

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 9
หนังสือเชิญประชุมตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2562
บริษัท เอ็ม วิช่ นั จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่ป ระชุม
การประชุมครั ง้ นีจ้ ัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ อง
ประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เริ่ม การประชุม
นา งสาวบุ ญ ยนุ ช วุ ฒิ ก าญจนกุ ล ทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้ ดํ าเนิ น การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจํ าปี 2562
(“ที่ป ระชุม ”) ของบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึ กษา
กฎหมายซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังรายนามตามลําดับต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท ที่เ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
2. ผศ. อรทัย
วานิชดี
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์
ทิวไผ่งาม
4. นายคงพันธุ์
ปราโมชฯ
5. นายธราธร
ยวงบัณฑิต
6. นายธีรวัฒน์
สุวรรณพินิจ
7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
8. นางสาวอัปษร
วิลาสศักดานนท์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายสารสนเทศ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายขายและการตลาด
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้ส อบบัญชีจ ากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์

ที่ป รึก ษากฎหมายจากบริษัท ลีก ัล แอดไวซอรี่ เคาน์ ซ ลิ จํากัด
1. นายชาติพร
บารมี
2. นางสาวศนิศรี
จิรวิสทุ ธิกลุ
3. นางสาวเวธกา
แสนพรหม
นอกจากนี ้ ผู้ดํ าเนิ นการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า นายโอภาส เฉิ ดพัน ธุ์ กรรมการบริ ษั ท และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารติดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ได้
ในการประชุม ครั ง้ นี ้ มีผ้ ูถือ หุ้น เข้ าร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเป็ น จํ า นวนรวมทัง้ สิน้ 25 ราย
นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 113,193,311 หุ้น หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 56.5966 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
บริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
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ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม นายทนง ลี อ้ ิ ส สระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ง ทํ า หน้ า ที่ เป็ น ประธานในที่ ป ระชุม
(“ประธาน”) ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ต่อมาผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ว่า บริ ษัทได้ ดําเนินการเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี ้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 เมษายน 2562
2. บริ ษัทได้ ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์กฎหมายธุรกิจในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวม
ไปถึงคําถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2562
นอกจากนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่
ละวาระ ดังต่อไปนี ้
1. สํา หรั บในการออกเสีย งลงคะแนนในแต่ ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รั บ มอบฉัน ทะของผู้ถือ หุ้น สามารถออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้ ตามจํานวนหุ้นที่มี หรื อตามจํานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน โดย
ในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้ สําหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะ
แบบ ข ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ทําการระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุ
ไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น หรื อ งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สทิ ธิผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รลงคะแนนในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นั ้นแล้ ว
โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทําการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทําการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
คําถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนั ้น ๆ ได้ กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้ งชื่อ
นามสกุล พร้ อมชีแ้ จงว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สําหรับคําถามอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตาม
วาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ถามในวาระอื่น ๆ
4. ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ ระบบการนับคะแนนแบบบาร์ โค้ ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉั น ทะ บริ ษั ท จะใช้ การนั บ คะแนนโดยเป็ นการเทคะแนนไปทางเห็ น ด้ วย และสํ า หรั บ การลงมติ ใ น
แต่ละวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านั ้น
ยกเว้ นวาระที่ 6 เรื่ องเลื อ กตั ง้ กรรมการ สํ า หรั บ วาระนี ต้ ้ องลงมติ เ ป็ นรายบุ ค คลด้ วยคะแนนเสี ย ง
ข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มาประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน บริ ษั ท จะเก็ บ บัต รลงคะแนนทุ ก ใบ ทัง้ เห็ น ด้ ว ย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนน
เสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากห้ องประชุมเพื่อที่
บริ ษัทจะทําการบันทึกคะแนนของท่าน
6. การแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้ งเมื่อการนับคะแนนสิ ้นสุดลง
7. ในกรณี ที่ ผลการลงคะแนนเท่า กัน ท่า นประธานจะทํ า การออกเสี ยงลงคะแนนเพิ่ ม อี ก หนึ่ง เสียงเพื่ อ เป็ น การ
ชี ้ขาด
ทั ้งนี ้ มติในการอนุมตั ิแต่ละวาระเป็ นดังต่อไปนี ้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็ นฐานการคํานวณวาระที่ 7
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และสําหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
นอกจากนี ้ ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า เพื่ อ เป็ น การแสดงออกถึ ง ความโปร่ ง ใส และหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทได้ จัดให้ มีที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่ วมเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ และผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า
หากท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ ลงลายมือชื่อด้ วยปากกาก่อนทุกครัง้ และ
สําหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคําถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล ของท่านก่อนทุกครัง้
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า วาระนี เ้ ป็ น การพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่ งมาด้ ว ย 1
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่ เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ูใด
สอบถาม ผู้ดํ า เนิ น การประชุม จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2561 โดยวาระนี ต้ ้ อ งผ่า นการอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ จัดประชุม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
115,388,111 เสียง
100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นํามาคํานวณ
- เสียง
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บัตรเสีย

- เสียง

ไม่นํามาคํานวณ

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมฯ เพิ่มอีกจํานวน 4 ราย ทําให้ มี
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 29 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
115,388,111 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2561 สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและ
การตลาด และนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด แจ้ งต่อที่ประชุม
ว่า บริ ษัทมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตั ้งแต่ปี 2550 เป็ นเวลานานกว่า 13 ปี
ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครัง้ ล่าสุดในปี 2561 มีรายได้ สงู สุดตั ้งแต่
มีการจัดงานมาและมีจํานวนผู้เข้ าชมเพิ่มมากขึน้ กว่าร้ อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสูงสุดถึง 2,000
ล้ านบาท รวมทั ้งเป็ นการจัดงานครัง้ สุดท้ ายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนในปี 2562 จะมี
การจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะมี
จํานวนในการจัดงาน 3 ครัง้ เท่าเดิม และจะมีการชี ้แจงต่อไปในวาระอื่น ๆ ว่างาน Thailand Mobile
EXPO ในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ต่อมา นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า ส่วนงานของบริษัทแบ่งออกเป็ น 3 งานหลักด้ วยกัน คือ
1. การจัดแสดงงาน (Event Organizer)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ซึ่ ง ตามที่ คุ ณ ประพิ ม พรรณชี แ้ จงไว้ ข้ างต้ นจะเป็ น ส่ ว นงานการจัด แสดง (Event Organizer)
ซึ่งงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนงานดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังมีการ
ขยายการจัดงานในส่วนงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึง่ ที่ผา่ นมามีการจัดงาน MV Caravan โดยใน
ปี 2561 บริ ษัทมีจํานวนรถบ้ านให้ บริ การจํานวน 73 คัน อีกทั ้งบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการรายแรกที่
ให้ บริ การงานด้ านการกีฬาและท่องเที่ยวครบวงจรและเป็ นผู้ประกอบการรายเดียวที่มีรถบ้ านให้ เช่า
มากที่ สุด ในประเทศไทย ซึ่ ง การให้ บริ ก ารรถบ้ านและเต้ นท์ มี ทั ง้ ในด้ านงานกี ฬ า (Sport)
ตัวอย่างเช่น งานวิ่งจอมบึงมาราธอนซึง่ จัดมาต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 33 นอกจากการให้ บริ การในด้ านงาน
กีฬา (Sport) แล้ วบริ ษัทยังให้ บริ การรถคาราวานเชิงท่องเที่ยว (Tourism) ตัวอย่าง เช่น สวนผลไม้
เพื่อให้ บริ การท่องเที่ยวแบบ Camping ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรื อในงานเทศกาลดนตรี ต่าง ๆ
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โดยจํานวนรถคาราวานที่ให้ บริการในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าเพิ่มสูงขึ ้นมากกว่า 200%
นอกจากนี ้มีการนํารถไฟฟ้า EV Truck ไปให้ บริการในการรับส่งคนและสิง่ ของเพิ่มเติมด้ วย
ในลําดับถัดมา นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้ งรายละเอียดโครงสร้ างรายได้ และความก้ าวหน้ า
ของธุรกิจแต่ละกลุม่ งานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

โครงสร้ างรายได้

600.00

450.9

400.00

284.8
200.00

115.2

166.9

151.7

191.3

97.5
35.0

34.7 36.7 4.7
0.00

223.4
60.3

0.7

0.4

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
การจัด แสดงงาน (Event Organizer)
งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency)
ธุร กิจ พาณิช ย์ อ เิ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Commerce)
รายได้ อ่ ืน

รายละเอียดการดําเนิน งานของแต่ ล ะกลุ่ม งาน
หน่ ว ย : ล้ านบาท

การจัด แสดงงาน
(Event Organizer)
200.00
150.00

151.7

166.8

115.2

100.00
50.00
0.00
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

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

60.00
40.00

34.7

34.9

ปี 2559

ปี 2560

20.00
0.00
ปี 2561

หน่ ว ย : ล้ านบาท

ธุร กิจ พาณิช ย์ อ เิ ล็ก ทรอนิก ส์
(e-Commerce)
250.00

223.4

200.00
150.00

97.5

100.00

36.7

50.00
0.00

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ต้ น ทุน ตามประเภทงาน อัต รากําไรขัน้ ต้ น ตามประเภทงาน ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริห าร
และสัด ส่ วนค่ าใช้ จ่ ายขายและบริห ารต่ อ รายได้ ร วม และกําไรสุท ธิแ ละอัต รากําไรสุท ธิ
หน่ ว ย : ล้ านบาท

ต้ น ทุน ตามประเภทงาน
350

293.4

300
250
200
150
100
50
0

60.0

26.1 33.2

ปี 2559
Event Organizer

80.9

68.4

96.0

25.4

33.6

ปี 2560

ปี 2561

Media&Agency

E-Commerce

หน่ ว ย : ล้ านบาท

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาขน) / หน้ า 15

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2

อัต รากําไรขัน้ ต้ น ตามประเภทงาน
60.00%

54.9%

48.0%

40.00%

42.5% 44.3%
27.2%

24.9%

20.00%

17.0%

9.5%

0.00%
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

-20.00%
-40.00%

-31.4%

บริการจัดงาน (Event Organizer)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

โฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency)

หน่ ว ย : ล้ านบาท

ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริห าร
และสัด ส่ วนค่ าใช้ จ่ ายขายและบริห ารต่ อ รายได้ ร วม
100.00

25.4%

25.3%

19.6%

80.00

30.00%
25.00%
20.00%

60.00
40.00
48.5

20.00

15.00%

88.6

71.9

10.00%
5.00%

0.00

0.00%
ปี 2559

ปี 2560

ค่าใช้ จ่ายขายและบริการ

ปี 2561

สัดส่วนค่าใช้ จ่ายขายและบริ การต่อรายได้ รวม

หน่ ว ย : ล้ านบาท

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
40
30

9.3%

20
10

17.8

15.00%

10.2%

10.00%
29.1

5.00%

0

0.00%

-10
-20

-50.5

-30
-40

-5.00%
-10.00%

-50

-11.2%

-60
กําไรสุทธิ

-15.00%

อัตรากําไรสุทธิ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัต ราส่ วนหนีส้ นิ ต่ อ ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น (D/E Ratio)
1.60
1.40

1.38

1.38

1.20
1.00

1.10

0.80
0.60
0.40
0.20
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

อัต ราผลตอบแทนผู้ถ ือ หุ้น (ROE)
และอัต ราผลตอบแทนสิน ทรั พ ย์ (ROA)
56.8%
37.3%
20.7%

25.8%
-12.4%

0.00%
-20.00%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
-21.7%

-40.00%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ดํ า เนิ น การประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถามประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วาระนี ้ โดย
มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ บริ ษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งานด้ านโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี แ้ จงว่ า งานด้ า นโฆษณา (Media) เป็ นธุ รกิ จที่ บริ ษั ทได้ ดํ าเนิ นธุ รกิ จด้ านนี อ้ ยู่ แล้ ว
โดยบริ ษัทได้ ขยายไปทําในด้ านออนไลน์ ปั จจุบนั มีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตัวอย่าง
เช่ น www.whatphone.net ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเว็ บ ไซด์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ าน
โทรศัพท์มือถือ สําหรับงานเอเจนซี่ (Agency) เป็ นงานที่บริ ษัททําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการ
วางแผนซื ้อสือ่ โฆษณาให้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ า

2

คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้ านใด
เป็ น Big Portion ของบริษัท
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งานจัดแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
ด้ าน Mobile และ Sport and Tourism ซึ่งงานด้ านคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ในด้ าน
Tourism สําหรั บรถคาราวาน ไม่ได้ ให้ เช่าเป็ นการส่วนตัว แต่จะเป็ นการให้ เช่าสําหรั บ
ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) สําหรับช่วงที่ไม่มีการจัดแสดงงาน (Event) จะให้ ทาง
รี สอร์ ทเช่า

3

คุ ณ มานะ กรรณเลขา ผู้ ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า เมื่ อ พิ จ ารณา
ผลประกอบการของบริ ษัทย้ อนหลัง 3 ปี ปรากฏว่างานด้ านการขายขาดทุน จึงอยาก
ทราบว่ามีทิศทางหรื อแผนงานอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ งานด้ านการขายมีกําไร นอกจากนี ้
อยากทราบว่าผลขาดทุน (Loss) สําหรับ BNK มีเป็ นจํานวนเท่าใด
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ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี แ้ จงว่า เนื่ อ งด้ ว ยทิ ศ ทางหรื อ แผนงานในอนาคตของบริ ษั ท จะได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม
ผู้ถือหุ้น ทราบในวาระที่ 8 จึง ขอชี แ้ จงในทราบในวาระที่ 8 ต่อ ไป สํา หรั บ ผลขาดทุน
(Loss) กรณี BNK อยูร่ ะหว่างขันตอนการฟ้
้
องร้ องดําเนินคดีต่อศาล ผลขาดทุน (Loss) มี
จํานวน 106 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดังกล่าว กําไรของปี 2561 จะมีความ
ใกล้ เคียงกับกําไรของปี 2560
4

คุ ณ อนุ ว่ อ งวารกิ จ ผู้ ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า ปั จจุ บั น ธุ ร กิ จ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ยกตั ว อย่ า งเช่ น iPhone มี แ นวโน้ มที่ จ ะมี ย อดขายลดลง สํ า หรั บ
โทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ยังไม่ได้ การตอบรั บที่ดี เนื่องจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเริ่ มมีการ
อิ่มตัว ประกอบกับบริ ษัทย้ ายมาจัดงานที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทําให้ มี
ต้ นทุ น ค่ า เช่ า สถานที่ ที่ ม ากขึ น้ และบริ ษั ท อาจจะต้ องหาลู ก ค้ ารายใหม่ ห รื อ
หาโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีความกังวลหรื อไม่ นอกจากนี ้สําหรับ
การจัด แสดง (Event) มี ต้ น ทุน สูง พอสมควร สํ า หรั บ งานด้ า นคาราวาน (Caravan)
อยากทราบว่าบริ ษัทซื ้อรถบ้ านมาเป็ นแบบเช่าซื ้อลีซซิ่ง หรื อแบบซื ้อขายเสร็ จเด็ดขาด
ซึ่งจะมีค่าเสื่อม ค่าบํา รุ งรั กษา และแม้ ว่าประเทศไทยจะมี การจัดแสดงงาน(Events)
ค่ อ นข้ า งมาก แต่ ห ากเข้ า ฤดูฝ น หรื อ ฤดูร้ อนก็ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ งานด้ า นนี ไ้ ด้
จึงอยากทราบบริ ษัทมีแนวทางในการบริ หารจัดการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้ าน
ประชาสัม พัน ธ์ ส ร้ างมูล ค่า ให้ กับ บริ ษั ท ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด สุด ท้ า ยนี ้ งานพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ซึ่ ง ปั จ จุบัน มี ก ารฟ้ อ งร้ องกับ BNK เป็ น จํ า นวนมาก
พอสมควร อยากทราบว่าบริษัทได้ ตงเงิ
ั ้ นสํารองไว้ อย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชีแ้ จงว่า การที่ บริ ษัท ย้ า ยสถานที่ จัดงานมาที่ ศูน ย์ นิ ทรรศการและการประชุม ไบเทค
ต้ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริ ษัทจึงมีค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาดสูงขึ ้น สําหรับค่า
เช่าสถานที่บริ ษัทได้ ประเมินดูแล้ วว่าใกล้ เคียงกับค่าเช่าสถานที่เดิม นอกจากนี ้เมื่อต้ นปี
2561 บริ ษัทได้ จดั งาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริ ษัทประสบความสําเร็ จเป็ นอย่าง
มาก ทําให้ บริ ษัทได้ ลกู ค้ ากลุ่มใหม่ ดังนั ้น การย้ ายมาจัดงานมาที่ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม ไบเทค จึง ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แม้ จ ะมี ผ ล
ประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้ า Mobile Related
ด้ วย ซึ่งธุรกิจด้ าน E-Sport ก็เป็ นธุรกิจด้ าน Mobile Related เช่นกัน เนื่องจากทุกคนก็
เล่นเกมส์ผ่านมือถือ และใช้ มือถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน สําหรับการจัด
แสดงงาน (Event Organizer) แม้ ว่าบริ ษัทจะดําเนินธุรกิจด้ าน Thailand Mobile EXPO
เป็ นหลัก แต่บริ ษัทก็มีการจัดแสดงงานที่หลากหลายเช่นเดียวกัน
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คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องด้ วยปั จจุบนั คนส่วน
ใหญ่นิยมซื ้อสินค้ าออนไลน์ ซึง่ สะดวกและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอยากทราบว่า
บริ ษัทมีนโยบายด้ านนี ้อย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งาน Thailand Mobile EXPO ของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตขึ ้น ซึง่ จะได้ ชี ้แจง
ประเด็นนี ้โดยละเอียดในวาระอื่นต่อไป โดยบริ ษัทได้ มีการขยายพื ้นที่ในการจัดงานแสดง
และเพิ่ ม งานด้ า น Mobile Related และ E-Sport อี ก ด้ ว ย นอกจากนี ห้ ากได้ ติ ด ตาม
ข่าวสารในช่วงต้ นปี 2562 โทรศัพท์มือถือแบบฝาพับกําลังจะกลับมาเป็ นที่นิยมอีกครัง้
ซึง่ ทําให้ ธรุ กิจด้ านโทรศัพท์มือถือสามารถพัฒนาต่อไปได้
นายธี รวัฒน์ สุวรรณพิ นิ จ กรรมการบริ ษั ท กล่า วเสริ มว่ า งาน Thailand Mobile
EXPO จะแตกต่างจากการขายโทรศัพท์มือถือที่อื่น เนื่องจากโทรศัพท์ยี่ห้อต่าง ๆ จะมีการ
แจกของแถมมากกว่าทุกที่ ซึ่งมูลค่าที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือในงาน Thailand Mobile EXPO
ไม่สามารถเทียบเท่าได้ กบั การขายที่อื่น

6

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับโครงการ EV ธุรกิจ
ที่ ปรึ กษาบริ การและธุร กิ จด้ านประชาสัมพันธ์ ที่ บริ ษัทมี แผนจะดําเนินงานต่อไปเป็ น
อย่างไร
ตอบ นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า สําหรับธุรกิ จใหม่ของ
บริ ษัทจะได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระอื่นต่อไป และที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความกังวล
ว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือมียอดขายลดน้ อยลงนัน้ ขอเสริ มว่าในวงการโทรศัพท์มือถือมีการ
ผลัดยี่ห้อกันอยู่แล้ ว ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มียี่ห้อผูกขาด
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คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า คดีความอยู่ในขั ้นตอนใด
แล้ ว
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ชี ้แจงว่า คดีความดังกล่าวเป็ นคดีผดิ สัญญาระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาล ซึง่ คาดว่าศาลชั ้นต้ นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี
ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริ ษัท กล่าวเสริ มว่า คดีความดังกล่าวเป็ นคดี
ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้ าออนไลน์ ประเด็นข้ อพิพาทคือ
สัญญาระหว่างคู่สัญญาเป็ นสัญญาซื อ้ ขายหรื อสัญญาฝากขาย ซึ่งบริ ษัทเห็นว่าเป็ น
สัญญาซือ้ ขาย เนื่ องจากสัญญาฝากขายมีลักษณะเป็ น สัญญาที่คู่สัญญาอี ก ฝ่ ายนํ า
สิน ค้ า มาฝากขาย หากขายได้ เป็ น จํ า นวนเงิ นเท่ า ใด คู่สัญ ญาก็ จะโอนเงิ น มาให้ แต่
สัญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท กับ บริ ษั ท คู่ค้ า นัน้ บริ ษั ท คู่ค้ า โอนเงิ น มาเต็ ม จํ า นวนซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ประเพณีปฏิบตั ิของสัญญาฝากขาย โดยเบื ้องต้ นจึงตีความเป็ นสัญญาซื ้อขาย ต้ นเหตุอนั
เป็ นที่มาแห่งการฟ้องร้ องในคดีคือ บริ ษัทคู่ค้าขายสินค้ าและรับสินค้ าไปแล้ วยังขายไม่
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หมดจึงขอคืนส่วนที่ เหลือซึ่งหากเป็ นสัญญาฝากขายย่อมสามารถคื นได้ แต่หากเป็ น
สัญญาซื ้อขายย่อมไม่สามารถคืนได้ เพราะกรรมสิทธิ์โอนไปเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดแล้ ว คู่ค้า
ย่อมมีหน้ าที่ขายสินค้ า สําหรับทุนทรั พย์ที่บริ ษัทคู่ค้าฟ้องร้ อง เป็ นจํานวน 9 ล้ านบาท
โดยซึง่ คู่ค้ารับมอบสินค้ าไปไม่หมดและขอเลิกสัญญาจึงเป็ นต้ นเหตุอนั เป็ นที่มาแห่งการ
ฟ้องร้ องคดี บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีสต๊ อก
สินค้ าอยู่เป็ นจํานวนมาก และสินค้ าย่อมมีความเสื่อมในเชิงการตลาดและความลํ ้าหน้ า
ในทางเทคโนโลยี วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริ ษัท คือการระบายสินค้ าที่มีอยู่ใน
สต๊ อกออกไป และเมื่อเป็ นการขายออกไปอย่างรวดเร็วทําให้ บริ ษัทเสียหาย บริ ษัทจึงฟ้อง
แย้ งเข้ าไปในคดีเป็ นจํานวน 106 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
8

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ปั จจุบนั บริ ษัทยังประกอบ
ธุรกิจด้ านนิตยสารหรื อไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริ ษัทในไตรมาสที่ 1 สุดท้ าย
นี ้ อยากทราบว่าคดีดงั กล่าวศาลจะมีคําพิพากษาเมื่อใด
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชีแ้ จงว่า บริ ษัทไม่ได้ ประกอบธุรกิจด้ านนิตยสารแล้ ว โดยบุคลากรเดิมที่รับผิดชอบใน
ด้ านนิตยสาร เปลีย่ นไปรับผิดชอบงาน Media ด้ าน Online เป็ นหลัก และทํานิตยสารที่มี
ลักษณะเป็ นการจ้ างทําซึง่ จะทําให้ มีรายได้ จากส่วนนี ้เข้ ามา
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชี และการเงิน
ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สําหรับผลประกอบการของบริ ษัทในไตรมาสที่ 1 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทซึ่งบริ ษัทได้ กําหนดวันประชุมในต้ นเดือนพฤษภาคม
นี ้ และคาดว่าผลประกอบการจะเป็ นที่พอใจ สําหรับคดีความตามที่บริ ษัทได้ รับแจ้ งจาก
ทนายความว่าศาลจะทําการพิจารณาและคาดว่าศาลชันต้
้ นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อ
ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ประจําปี สําหรับ รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 44 ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาขน) / หน้ า 21
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งบการเงิ น ประจํ า ปี ของบริ ษั ท สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ซึ่ง ผ่า นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตาม
สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ซึง่
ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น รวมถึ ง หมายเหตุ ส รุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํ า คัญ ถู ก ต้ องตามที่ ค วรใน
สาระสํา คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่า นการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน ) ก่ อ นรายได้
(ค่ าใช้ จ่ าย) ภาษีเ งิน ได้
(รายได้ ) ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับ ปี

2560

2561

%YOY

91.2
192.9
0.7
284.8
83.7
91.0
23.8
48.1
1.2
36.9

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

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

7.8
29.1

(12.6)
(50.5)

(261.4%)
(273.7%)
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ ว ย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิน ทรัพ ย์ ร วม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถ อื หุ้น
รวมหนีส้ ิน และส่ ว นของผู้ถ ือ หุ้น

2560

2561
84.7
53.5
138.2
44.1
28.4
72.5
10.0
55.7
65.7
138.2

งบกระแสเงิน สด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

%YOY

223.1
104.9
328.1
124.0
66.4
190.3
100.0
88.1
(50.4)
137.7
328.1
2560
31.0
(14.5)
3.6
20.1
10.7
30.8

163.5%
96.1%
137.4%
181.3%
133.5%
162.6%
900.0%
100.0%
(190.5%)
109.6%
137.4%
2561
(59.3)
(37.7)
108.1
11.1
30.8
41.9

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ โดยมี
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

ผู้ถือ

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณารายได้ ของ
บริ ษัทซึ่งเติบโตขึ ้น แต่เหตุใดต้ นทุนของบริ ษัทจึงมีจํานวนสูง สําหรับเงินที่ได้ จากเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) อยากทราบว่ามีการนําเงินไปใช้ ตามวัตถุประสงค์หมดแล้ ว
หรื อ ไม่ และอยากทราบว่ า บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะใช้ ง บลงทุน ชั่ว คราวหรื อ ไม่ นอกจากนี ้
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับแฟชัน่ ซึง่ จะมีค่าเสื่อมของสินค้ าคงเหลือ จึงอยาก
ทราบว่าบริ ษัทมีวิธีการในการตัดค่าเสื่อมอย่างไร และเมื่อพิจารณามาตรฐานทางบัญชี
เห็นว่า มีสญ
ั ญาเช่าค่อนข้ างเยอะพอสมควร สุดท้ ายนี ้ เนื่องจากบริ ษัทมีแรงงานจํานวน
มาก และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยากทราบว่าบริ ษัทตั ้งสํารอง
ไว้ อย่างไรบ้ าง
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า เนื่องจากมีโครงการ BNK ทําให้ ต้นทุนขายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุน
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บริ ก ารเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจากการจัด แสดงงาน (Event Organizer) งานด้ า นโฆษณาและ
เอเจนซี่ (Media & Agency) สําหรับงานจัดแสดงงาน บริ ษัทเช่าพื ้นที่ในการจัดงานแสดง
สินค้ าที่ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สําหรั บปี 2561 เพิ่มขึน้ จากปี 2560 และบริ ษัททํา
การตลาดในเรื่ องของการย้ ายสถานที่ในการจัดงานสําหรับปี 2562 จึงทําให้ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้บริ ษัทมีการลงทุนในงานคาราวาน (Caravan) เพิ่ม จึงมีค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
ในช่วงเริ่ มแรกสูง สําหรับเงินที่ได้ จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ ใช้ สําหรับการลงทุนขยายงานจัดแสดงสินค้ า
(Event) ต่าง ๆ ไปประมาณ 70 ล้ านบาท โดยเงินที่เหลือบริ ษัทมีแผนที่จะขยายงานจัดแสดง
สินค้ า (Event) รวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเพิ่มเติม
2

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษัทซื ้อรถบ้ านมาเป็ น
แบบเช่าซื ้อลีซซิง่ หรื อแบบซื ้อขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคํานวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชีแ้ จงว่า รถบ้ าน โดยส่วนใหญ่เป็ นการเช่าซือ้ แบบลีซซิ่ง และมีบางส่ว นซือ้ โดยใช้ เงิน
บริ ษัท คํ านวณค่าเสื่อมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้ าง ส่ว น
ตกแต่งภายใน เป็ นต้ น ส่วนสินค้ าคงเหลือจะคํานวณค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้ าโดย
จะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพื่อทําการปรับลดราคาลงมา สําหรับ
เงิ น ลงทุน ชั่ว คราวจะนํ า ไปลงทุน ในตราสารทางการเงิ น ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ย Money
Market มีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่า สําหรับประเด็นเรื่ องมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 และ
ฉบับที่ 16 บริ ษัทได้ ปรึ กษากับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท สําหรับพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานที่แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่นนั ้ บริ ษัทได้ บนั ทึก
เงินสํารองไว้ ในงบการเงินปี 2561 เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2 ล้ านบาท

3

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ภาษี ที่รอคืนของบริ ษัทเป็ น
อย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ในช่วงกลางปี ก่อนที่บริษัทจะเริ่ มโครงการ BNK บริ ษัทมีกําไรและได้ ยื่นเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลครึ่ งปี หรื อ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เมื่อสิ ้นปี ปรากฏว่าบริ ษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ที่
ได้ ถกู หักไว้ นั ้น บริ ษัทจึงดําเนินการยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร

4

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า หากบริ ษัทฟ้องคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบต่อภาษี ที่รอคืนหรื อไม่
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ไม่กระทบเนื่องจากเป็ นคนละส่วนกัน เพราะหากชนะคดีจะถือเป็ นรายได้ อื่นซึ่ง
ถือเป็ นรายได้ คนละปี ภาษี กบั ภาษี ที่รอคืน
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5

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษี เงิน ได้ รอ
การตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เป็ นอย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชีแ้ จงว่า ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เกิดขึน้ เนื่ องจากบริ ษัท มี ผล
ประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทสามารถนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ นี ้มาทยอยตัด
จ่ายได้ ในอนาคต

6

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษั ท ลงทุน ในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ค่ อ นข้ า งมาก จึ ง ขอให้ บริ ษั ท ชี แ้ จง
รายละเอียดในส่วนนี ้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี แ้ จงว่า บริ ษั ท มี แผนกวิ จัยและพัฒนา หรื อ R&D พัฒ นาซอฟต์ แวร์ ของบริ ษั ท เพื่ อ
สนับสนุนงานวิ่ง ทําให้ สามารถถ่ายภาพนักวิ่งและเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทางบัญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี ก ารลงทุน เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยเนื่ อ งจากบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท
มหาชน

7

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในปี ที่ผ่า นมาบริ ษัทมี
เจ้ าหนี ้ทางการค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก จึงอยากทราบว่าเป็ นเจ้ าหนี ้ประเภทใด
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า เจ้ าหนี ้ดังกล่าวเป็ นเจ้ าหนี ้จากการดําเนินโครงการ BNK ซึ่งบริ ษัทได้ เจรจาขอ
ชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อน

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจํ า ปี สํา หรั บ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยวาระนี ต้ ้ อ งผ่า นการอนุมัติ ด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออก
เสียง)
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตและการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
100.0000
117,668,111 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
ไม่นํามาคํานวณ
- เสียง
บัตรเสีย
- เสียง ไม่นํามาคํานวณ
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หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมที่ประชุมฯ เพิ่มอีกจํานวน 2 ราย ทําให้ มี
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 31 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
117,668,111 หุ้น
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรกําไร และการจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2561

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทกําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่
้
ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสํารองตามกฎหมายทังหมด
แล้ ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ดํ า เนิ น การประชุ ม ได้ เปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถามประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วาระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุณอนุ ว่อ งวารกิ จ ผู้ถือ หุ้น มาประชุม ด้ ว ยตนเอง สอบถามว่ า ในปี 2562 บริ ษั ท จะ
จ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่ และโดยปกติบริ ษัทจ่ายเงินปันผลปี ละกี่ครัง้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาบริษัทจ่ายเงินปั นผลปี ละหนึ่งครัง้

2

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ ว ยตนเอง เสนอแนะว่าเนื่องจากบริ ษัทมี กํา ไร
สะสมจํานวนหนึง่ อยู่ จึงขอเสนอแนะว่าขอให้ จา่ ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละสองครัง้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กําไร และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 เป็ นดังนี ้
 งดจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
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 งดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผล
ประกอบการของบริ ษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2562

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัป ษร วิลาสศักดานนท์ เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการแต่ง ตั ้งผู้ส อบบัญชีจ าก
ั ชีสิ ้นสุด วัน ที่ 31
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ น ผู้สอบบัญชีข องบริ ษัท สํา หรับ รอบปี บ ญ
ธันวาคม 2562
1)
2)
3)
4)

นายประดิษฐ
นางสาวนงราม
นางพรทิพย์
นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก
เลิศทนงศักดิ์
รอดลอยทุกข์

ค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น (สอบทานกระดาษทําการ)
รวม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
ปี 2562 (ปี ที่เ สนอ)
950,000 บาท
950,000 บาท

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

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่ เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ูใด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และการกํ า หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจํา ปี 2562 โดยวาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออก
เสียง)
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562 ดังนี ้
1) นายประดิษฐ
2) นางสาวนงราม
3) นางพรทิพย์

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก
เลิศทนงศักดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
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4) นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวน 950,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนั ้น ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง กรรมการอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็
ได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปี
สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
นี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ
1) นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
ประธานกรรมการ
2) ผศ. อรทัย วานิชดี
กรรมการ
3) ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว
เห็ น ว่ า กรรมการทัง้ 3 ท่ า นเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ป ระสบการณ์ ด้ า นธุ ร กิ จ อย่ า ง
กว้ างขวาง อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการของบริ ษั ท ตลอดจนมี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
จากนั ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั ้ง 3 ท่าน
ได้ ออกจากห้ องประชุมชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้ อย่าง
อิสระ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ เมื่อไม่มีผ้ ใู ด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบ
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กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั ้งเป็ น
รายบุคคล
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู 2. ผศ.
อรทัย วานิชดี และ 3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
6.1

นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.2

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 7

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ผศ. อรทัย วานิชดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.3

117,668,111
-

117,668,111
-

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอัตราค่าเบี ้ยประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี ้ย
ประชุมในปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครัง้ ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครัง้
ปี 2562 (ปี ที่เ สนอ)
ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
15,000 บาท
- กรรมการบริษัท
10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
- ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
15,000 บาท
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท
*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่ เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ูใด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

เรื่ อ งอื่น ๆ

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและ
การตลาด เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีการจัดงาน
มหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตามที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบในวาระที่ 2 นัน้ งานมหกรรมดังกล่าวได้ รับความนิ ยมและเป็ นจุดสนใจมากขึ ้น เนื่องจาก
ปัจจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ที่จอดรถ เนื่องจากการจัดงานที่ศนู ย์ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์มีข้อจํากัด
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ในเรื่ องที่จอดรถ แต่เมื่อย้ ายมาจัดงานที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทําให้ มีกลุม่ ลูกค้ าที่มี
กําลังซื ้อมากขึ ้น ผู้เข้ าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ อย่างสะดวก และเป็ นที่พึงพอใจของผู้
ที่มาออกร้ านในการทํ ายอดขายได้ มากขึน้ อีกทัง้ ได้ มีการขยายพืน้ ที่จัดงานจากเดิม 15,000
ตารางเมตร เป็ น 20,000 ตารางเมตร ซึง่ พื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากจะจัดงาน Thailand Mobile EXPO
ได้ แล้ ว ยังสามารถจัดงาน E-Sport EXPO ได้ อีกด้ วย และนอกจากการจัดแสดงสินค้ าภายในงาน
แล้ ว จะมีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ รับชมมากขึ ้นอีกด้ วย
อีกทังเมื
้ ่อต้ นปี ที่ผา่ นมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ ประกาศความร่วมมือกับ
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส
จํากัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อจัดทําแพลตฟอร์ มจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Connectivity Platform
เพื่อตอบสนองต่อระบบมลภาวะและได้ รับกระแสตอบรับที่ดีมาก
นอกจากนี ้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อ
ที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจด้ านการจัดแสดงงาน (Event Organizer) และงานโฆษณาและเอ
เจนซี่ (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยังคงจัดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปี
ละ 3 ครั ง้ และจะจัดงานดัง กล่าวที่ ศูน ย์ นิ ท รรศการและการประชุมไบเทคซึ่ง การจัดงานที่ ศูน ย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคในครัง้ แรกได้ รับผลตอบรับที่ดีมาก ส่วนการจัดงานครัง้ ที่สองที่จะ
มีขึ ้นในเดือนพฤษภาคมนี ้จะมีการขยายพื ้นที่เพื่อรองรับการจัดงาน E-Sport โดยเริ่ มจัดงานครัง้ แรก
เมื่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา เป็ นการจัดงานแข่งขันกีฬา E-Sport รวม 10 กว่าประเทศเพื่อแข่งขันใน
ประเทศไทย ส่วนงานด้ าน Mobile Related บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อพัฒนา
EV Connectivity Platform ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทจะเป็ นผู้นําเข้ ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
และร่ วมพัฒนาโปรแกรม (Application) สําหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ สําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ในขณะที่ผ้ พู ัฒนาอย่างบุญเติมจะพัฒนาตู้เพื่อเป็ นแหล่งชาร์ จพลังงานหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของ
รถจั ก รยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ ง การทํ า งานของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์ มของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอกตําแหน่งและจํานวนแบตเตอรี่ คงเหลือของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าได้
นอกจากนี ้ ในส่ว นของรถบ้ า น (MV Caravan) บริ ษั ท ตัง้ เป้ า ไว้ ว่ า ปลายปี 2562 จะมี ร ถบ้ า น
ให้ บ ริ ก ารจํ า นวน 100 คัน ซึ่ง ปั จ จุบัน มี ร ถบ้ า นในบริ ก ารในจัง หวัด พัท ยา โดยจะทํ า เป็ น ธุ ร กิ จ
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็ นรถนอนเท่านั ้น แต่จะเพิ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแล่นเรื อใบ หรื อ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ด้ วย
นอกจากธุรกิจที่กล่าวไปข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีการลงทุนในอีก 3 บริ ษัท และจดทะเบียนเป็ นบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมแห่งใหม่ ได้ แก่
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1. บริ ษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจขายและให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท
บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือครองหุ้นร้ อยละ 51 ของหุ้นทั ้งหมดที่จําหน่ายได้ และมีมลู ค่าการลงทุน
จํานวน 2,250,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจให้ บริการในตลาดประเทศเพื่อนบ้ าน
2. บริ ษั ท เอ็ ม อาร์ คอนเน็ ก ซ์ จํ า กั ด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
5,000,000 บาท บริษัทมีสดั ส่วนการถือครองหุ้นร้ อยละ 40 ของหุ้นทังหมดที
้
่จําหน่ายได้ และมี
มูลค่าการลงทุนจํานวน 2,000,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจการให้ บริ การด้ านการจัดแข่งขัน
กีฬาแบบครบวงจร ในส่วนนีน้ างสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ าย
บัญ ชี แ ละการเงิ น ได้ เชิ ญ นายคงพัน ธุ์ ปราโมชฯ กรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ชี แ้ จงเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของธุรกิจการกีฬาดังกล่าว
นายคงพัน ธุ์ ปราโมชฯ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า วงการกี ฬ ามี ก ารเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด
ยกตัวอย่างเช่น ปั จจุบนั มีการจัดงานวิ่งเยอะขึ ้น และมีการแข่งขันมากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสที่ดีที่
บริ ษัทจะได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมและส่งเสริ มธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้ านกีฬา
นอกจากนี ้นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู ประธานกรรมการบริษัท ได้ กล่าวเสริ มว่า ปัจจุบนั บริษัทได้ มี
การดําเนินธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้ านกีฬาเป็ นงานหลักอยู่แล้ ว แต่เมื่อมี
การร่ วมลงทุนกับบริ ษัทใหม่จะทําให้ ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้ านกีฬาจะมี
มาตรฐานมากขึ ้นและปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานขึ ้น
3. บริ ษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด (Idol Master Co., Ltd.) เพื่อดําเนินธุรกิจให้ คําปรึ กษาด้ านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือครอง
หุ้นร้ อยละ 52 ของหุ้นทั ้งหมดที่จําหน่ายได้ และมีมลู ค่าการลงทุนจํานวน 2,600,000 บาท ธุรกิจ
ดังกล่าวเป็ นการรวมตัวศิลปิ นนักร้ องแบบกลุม่ เพื่อสร้ างความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท
โดยนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ เชิญนาย
ธราธร ยวงบัณฑิต และนายธี รวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รายงานรายละเอียด
ภาพรวมของธุรกิจในบริษัทนี ้
4. นายธราธร ยวงบัณฑิต ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่ง
จัดที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้ จดั พื ้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดงาน Idol EXPO ขึ ้นครัง้
แรกในประเทศไทย ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษัทและผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปิ น Idol โดย
ในงานได้ มีการเชิญศิลปิ นมาร่ วมงานจํานวน 13 วง ผลปรากฎว่าได้ รับผลตอบรับดีเกินคาด
ทําให้ บริษัทเล็งเห็นผลการจัดงาน Idol EXPO จะเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ได้ เป็ นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจัดงาน Idol EXPO แยกเป็ นงานเดี่ยวต่างหากจาก
งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึ ้นอยูก่ บั กระแสความนิยมและผลตอบรับจากผู้ที่สนใจ
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ผู้ดํ า เนิ น การประชุ ม ได้ เปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุ ม สอบถามประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วาระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า งานด้ าน E-Sport ของ
บริ ษัท มีจดุ เด่นอย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ใช้ ประสบการณ์ แ ละความชํ า นาญที่ ไ ด้ จากการจั ด งาน EXPO ซึ่ ง
ไม่เพียงแต่เป็ นการขายสินค้ า แต่ยงั มุ่งเน้ นการดึงดูดคนเข้ ามาในงาน มากกว่าการจัดการ
แข่งขันเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริ ษัทมีประสบการณ์จากการจัดงาน EXPO เมื่อต้ นปี
2562 ซึ่งบริ ษัทได้ ร่วมจัดงานกับนานาประเทศ อีกทั ้งบริ ษัทยังมีเครื อข่ายและความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ค่ายเกมส์ และ Operator ต่าง ๆ ดังนันงาน
้
E-Sport ที่บริ ษัทจัดขึ ้นจึงมีความแตกต่าง
จากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

2

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผ้ บู ริ หารเคยแจ้ งว่า
หนึ่งในวัตถุประสงค์ ที่บริ ษั ทนํ า หุ้นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เนื่ องจากบริ ษั ท
ต้ องการร่ วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้ องใช้ เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปั จจุบนั
การร่ ว มงานกั บ หน่ ว ยงานราชการยัง อยู่ ใ นแผนงานของบริ ษั ท หรื อ ไม่ และจะเริ่ ม
ดําเนินการเมื่อใด
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งานราชการที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกับหน่วยงานราชการด้ าน Sport
Tourism ซึง่ การท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่าเป็ นที่สนใจต่อบรรดาชาวต่างชาติ ดังนั ้น
การเพิ่มทุนเพื่อทํางานราชงานยังคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึง่ ได้ แก่ การเพิ่มคาราวาน
การสํารวจพื ้นที่ ท่องเที่ยว การส่งเสริ มท่องเที่ยวเชิงกี ฬา เช่น การวิ่งเทรล การแข่งขัน
เจ็ทสกี ทําให้ การท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่กระจายตัวไปทุกที่ อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากสภาพพื ้นที่ รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออํานวย งานด้ าน Sport Tourism
จึงอาจจะจัดขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงปลายปี

3

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผ้ บู ริ หารได้ แจ้ งว่า
หากบริ ษัทเข้ าร่วมงานกับหน่วยงานราชการ จะทําให้ บริษัทมีปัญหาเรื่ องเงินทุนหรื อไม่
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงร่ วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบ
ปั ญหาด้ านเงินทุน และตั ้งแต่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินต่าง ๆ
เข้ ามาเสนอสินเชื่อให้ แก่บริ ษัทในอัตราพิเศษและดีกว่าก่อนที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่ได้ พิจารณาเลือกข้ อเสนอจากสถาบันการเงินใด
เนื่องจากเงินสดของบริ ษัทยังพอมีอยู่
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4

คุณพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ ต้นอยู่แล้ ว และเป็ นจิตสํานึกของทุกคนในบริษัท

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้ าและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามมาในเว็บไซต์ของบริ ษัท ผู้ดําเนินการ
ประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
ประธานกรรมการบริ ษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
เลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาขน) / หน้ า 34

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 3

ข้ อ มูล ของกรรมการที่ค รบกําหนดออกตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ เข้ าดํารงตําแหน่ งอีก วาระหนึ่ง

1. นายธราธร ยวงบัณฑิต
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตําแหน่ งปั จ จุบ นั

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ

วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครัง้ แรก 17 มกราคม 2545
จํานวนปี ที่เ ป็ นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครัง้ ล่ าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้ รับการเลือกตั ้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด ประจําปี 2560)
จํานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.2561) 1 วาระ
ประเภทกรรมการที่จ ะเสนอแต่ งตัง้
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารสรรหา

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
เป็ นกรรมการรายเดิ ม ของบริ ษั ท และได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมาย เป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อ ย่ า ง
กว้ างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษัท สามารถที่จะสร้ างประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้

การมีส่ วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท

เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หาร งาน
และหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

ประวัต กิ ารเข้ าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร 12/12 ครัง้

สัด ส่ วนการถือ หุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 8,450,000 หุ้น (4.2%)
คุณวุฒกิ ารศึก ษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่ านหลัก สูต รของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017

ประวัต กิ ารทํางานย้ อ นหลัง 5 ปี
- กิจ การที่เ ป็ นบริ ษัท จดทะเบีย น

2545 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)

- กิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบียน 2550 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จํากัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มวี ออนไลน์ จํากัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งอื่น ในบริษัท จดทะเบียน

– ไม่มี –

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท – ไม่มี –
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างผู้บ ริห ารหรื อ ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย

– ไม่มี –

คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –

ประวัต กิ ารทําผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่ านมา

– ไม่มี –
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 35

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 3

ข้ อ มูล ของกรรมการที่ค รบกําหนดออกตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ เข้ าดํารงตําแหน่ งอีก วาระหนึ่ง

2. นายธีร วัฒน์ สุวรรณพิน ิจ
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตําแหน่ งปั จ จุบ ัน กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายสารสนเทศ
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ แรก 17 มกราคม 2545
จํานวนปี ที่เ ป็ นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้ รับการเลือกตั ้งจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด ประจําปี 2560)
จํานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วาระ
ประเภทกรรมการที่จ ะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

หลัก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารสรรหา

เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท และได้ รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้ างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิ นงานของบริ ษั ท
สามารถที่จะสร้ างประโยชน์ให้ แก่บริษัทได้

การมีส่ วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ใ ห้ บริ ษัท

เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หาร งา
และหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

ประวัต กิ ารเข้ าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครัง้

สัด ส่ วนการถือ หุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 25,300,000 หุ้น (12.6%)
คุณวุฒกิ ารศึก ษา
การผ่ านหลัก สูต รของสมาคมส่ งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ประวัต กิ ารทํางานย้ อ นหลัง 5 ปี
- กิจ การที่เ ป็ นบริ ษัท จดทะเบีย น

- กิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบียน

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 134/2017

2545 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายสารสนเทศ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จํากัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มวี ออนไลน์ จํากัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด

การดํารงตําแหน่ งอื่น ในบริษัท จดทะเบียน

– ไม่มี –

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท – ไม่มี –
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างผู้บ ริห ารหรื อ ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย

– ไม่มี –

คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –

ประวัต กิ ารทําผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่ านมา

– ไม่มี –
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 36
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ข้ อ มูล ของกรรมการที่ค รบกําหนดออกตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ เข้ าดํารงตําแหน่ งอีก วาระหนึ่ง

3. นางสาวประพิม พรรณ เลิศสิร ิส ิน
อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

ตําแหน่ งปั จ จุบ ัน กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ แรก 17 พฤษภาคม 2559
จํานวนปี ที่เ ป็ นกรรมการ 4 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้ รับการเลือกตั ้งจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด ประจําปี 2560)
ประเภทกรรมการที่จ ะเสนอแต่ งตัง้
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธ ีก ารสรรหา

จํานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริ ษัท (หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วาระ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
เป็ นกรรมการรายเดิ ม ของบริ ษั ท และได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมาย เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อย่างกว้ าง
ขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับ กล
ยุทธ์ในการดําเนินงานของบริ ษัท สามารถที่จะสร้ างประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้

การมีส่ วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษัท

เป็ นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หาร งาน
และหลักการในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

ประวัต กิ ารเข้ าประชุม ปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท 5/5 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้

สัด ส่ วนการถือ หุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 5,221,000 หุ้น (2.6%)
คุณวุฒกิ ารศึก ษา

การผ่ านหลัก สูต รของสมาคมส่ งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 133/2017

ประวัต กิ ารทํางานย้ อ นหลัง 5 ปี
- กิจ การที่เ ป็ นบริ ษทั จดทะเบีย น

2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
- กิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบียน 2550 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จํากัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด
2562 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งอื่น ในบริษัท จดทะเบียน
– ไม่มี –
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท – ไม่มี –
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท หรื อ บริษัท ย่ อ ย – คูส่ มรสนายโอภาส เฉิดพันธุ์ –
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ ามของกรรมการบริษัท
– ไม่มี –
ประวัต กิ ารทําผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่ านมา
– ไม่มี –
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 37
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คําชีแ้ จง เรื่อ ง วิธ ีม อบฉัน ทะ การลงทะเบีย น การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุม ผู้ถ อื หุ้น
การออกเสีย งลงคะแนน และการนับ คะแนนเสียง
การลงทะเบียนเข้ าร่ ว มประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชั่วโมงหรื อตั ้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องสัม มนาชั น้ 12 บริ ษั ท สิ ท ธิ ผ ล 1919 จํ า กั ด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8)
วิธ ีก ารมอบฉัน ทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจํานวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือ หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านั ้น
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ อตามสมุดทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั ้น
2. มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เลื อ กมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระ
ของบริ ษัทตามที่บริ ษัทได้ เสนอชื่อไว้ คือ
 ผศ. อรทัย วานิชดี

กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสํานักงาน
บริ ษัทเลขที่ 11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ภายในวัน ที่ 23 กรกฎาคม
2563
หลัก ฐานที่ต้ อ งนํามาแสดงในวัน ประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเ ข้ าประชุม ด้ ว ยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ ว
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(2)

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อนามสกุล ขอให้ ผ้ ูถือ หุ้น
ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย

1.2

นิตบิ คุ คลโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ)
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มาด้ วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ ว

(2)

สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ องโดยผู้ แทน
นิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มา
ประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

(3)

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ
ผู้มีอาํ นาจ)

2. กรณีม อบฉัน ทะให้ ผ้ ูร ั บ มอบฉัน ทะเข้ าร่ ว มประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว

(2)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3)

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

(4)
2.2

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้ อ 1.1 (2)

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
(1)

ใบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว

(2)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ ลู งนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอํานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้ บุคคลที่มา
ประชุมมีสทิ ธิเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิตบิ คุ คล

(3)

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ต้ องมีข้อความที่แสดงให้ เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือ
ชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

(4)

สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คล ที่บคุ คลดังกล่าวได้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง

(5)

เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้ อ 1.1 (2)
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3. กรณีผ้ ูถ อื หุ้น ที่เ ป็ นผู้ลงทุน ต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ ค ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้ร ับฝากและดูแ ลหุ้น
(1) ใบลงทะเบียน
(2)

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

(3)

เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ตามข้ อ 1.2 หรือ ข้ อ 2.2

(4)

หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงลาย
มือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้ องของ
คําแปลโดยผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท
หมายเหตุ
โปรดติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทั ้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
หลัก เกณฑ์ ก ารลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ล ะวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1

ผู้ ร ับ มอบฉัน ทะจะต้ อ งออกเสีย งลงคะแนนตามที ่ผู้ ม อบฉัน ทะระบุไ ว้ ใ นหนัง สือ มอบฉัน ทะเท่า นั ้น
การลงคะแนนเสีย งของผู้ ร ับ มอบฉัน ทะวาระใดไม่เ ป็ น ไปตามที ่ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สือ มอบฉัน ทะให้ ถ ื อ ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อ
ระบุไ ว้ ไ ม่ช ัด เจน หรื อ ในกรณีที ่ที ่ป ระชุม มีก ารพิจ ารณาหรื อ ลงมติใ นเรื ่ อ งใดนอกเหนือ จากที ่ร ะบุ
ในหนังสือมอบฉัน ทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือ กตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตั ้งกรรมการตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึง่ (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวธิ ีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั ้งบุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) /หน้ า40

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 4

2. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธ ีป ฏิบ ตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ล ะวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก
ที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะ
กําหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
มติข องที่ป ระชุม ผู้ถ อื หุ้น จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอนื่ ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรือข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1.

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด

2.

ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตังกรรมการ
้
และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษนั ้นออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้

การนับ คะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับ คะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและทําเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทั ้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจาก
จํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลการนับ
คะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ น กรณี
คัสโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ
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ข้ อ บังคับ
ของ
บริษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรื อ หลายคนซึ่ง มี ห้ ุนนับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อยกว่ าร้ อยละสิบ ของจํ านวนหุ้น ที่ จํ าหน่ ายได้ ทัง้ หมด
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั ้งหลายซึ่งเข้ าชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นั ้นจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นั ้นให้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 37.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั ้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานใน
ที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนั ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรือบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริ ษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริ ษัทอื่น
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ข้ อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจ ารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการที่ พ้ นจากตํ าแหน่ง ตามวาระ และกํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่น ๆ
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นิย ามกรรมการอิส ระของบริษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้ องมีจํานวนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด และมีจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้
และเมื่อครบวาระแล้ ว หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ มีมติแต่งตัง้ กรรมการอิสระคนใหม่ก็ ให้
กรรมการอิสระเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตั ้งกรรมการอิสระคนใหม่
แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรื อเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการอิสระ
มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทั ้งนี ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนั ้น ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ/1 กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
/1

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3
้ ้
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตั ้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
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การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง มี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้น เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จ การที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทหรื อบริ ษั ทย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อ มูล ของกรรมการอิส ระที่บ ริษัท เสนอให้ เ ป็ นผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถ ือ หุ้น
ผศ. อรทัย วานิช ดี
อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ตําแหน่ งปั จ จุบ ัน วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ แรก

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้ รับการแต่งตั ้งจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560)

้
่ประชุมสามัญ
วัน ที่แ ต่ งตัง้ ครั ง้ ล่ าสุด 25 เมษายน 2562 (ได้ รับการเลือกตังจากที
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562)
จํานวนปี ที่เ ป็ นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

จํานวนวาระการเป็ นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.2561)

1 วาระ

สัด ส่ วนการถือ หุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 500,000 หุ้น (0.25%)
คุณวุฒกิ ารศึก ษา

ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การผ่ านหลัก สูต รของสมาคม
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017
ส่ งเสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD)
ประวัต กิ ารทํางานย้ อ นหลัง 5 ปี
- กิจ การที่เ ป็ นบริ ษัท จดทะเบียน

- กิจ การที่ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษัท จดทะเบีย น

การดํารงตําแหน่ งอื่น ในบริ ษัท จดทะเบียน

2560 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2550 – 2561
2548 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
หุ้นส่วน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด คิดสไมลบายฮอปเปอร์
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
– ไม่มี –

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริ ษัท – ไม่มี –
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ ามของกรรมการบริ ษัท

– ไม่มี –
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การมีส่ วนได้ เ สียกับ บริ ษัท ที่ ่ อาจมีค วามขัด แย้ งในปั จ จุบ ัน หรื อ ในช่ วง 2 ปี ที่ ่ ผ่ านมา
1. เป็ นกรรมการที่่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ
่ กษาที่่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

– ไม่เป็ น –
– ไม่เป็ น –
– ไม่มี –

การมีส่ วนได้ เ สียพิเ ศษที่แ ตกต่ างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุก วาระที่เ สนอในการประชุม ครัง้ นี ้

– ไม่มี –

ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ างผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย

– ไม่มี –

ประวัต กิ ารทําผิด กฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่ านมา

– ไม่มี –
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Attachment 7

หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่ว ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซ ับ ซ้ อ น)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

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

(2)

จังหวัด
Province

หุ้น
shares
หุ้น
shares

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

ซอย
Soi

เดือน
Month

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

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

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

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the proxy
(proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

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

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี
Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อ เข้ า ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ในการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2563 ในวัน พุธที่ 29 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July
29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa,
Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทังชุ
้ ดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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หนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่ก าํ หนดรายการต่ างๆ ที่จ ะมอบฉัน ทะที่ล ะเอีย ดชัด เจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 7
Attachment 7

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่เลขที่
Residing/located at no.
อําเภอ/เขต
District

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3)

ซอย
Soi

เดือน
Month

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

เสียง ดังนี ้
votes as follows

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

กรณีเลือกข้ อ .1 กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the proxy
(proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

หรื อ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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กรณีเลือกข้ อ 2กรุ ณาทําเครื่ องหมาย .
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No .2, please mark 
to select the independent director

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี
Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July
29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa,
Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2562 สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ของบริ ษัท สําหรั บ รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended
December 31, 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 4
Agenda 4

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารงดจัด สรรกําไร และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2562
To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda 5

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท และการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
ประจําปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for
2020
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 6
Agenda 6

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือ กตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบัณฑิต
Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุม ัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุม ัต แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ บังคับของบริษัท
To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจ ารณาอนุมัต แิ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. (วัต ถุป ระสงค์ ) ของบริษัท
To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3. (objectives)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10

เรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) / หน้ า 54

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตั ้งกรรมการทังชุ
้ ดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form
B. provided.
.
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ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ท เอ็ ม วิ ชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้นประจํ าปี 2563 ในวัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020
on Wednesday, July 29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road,
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
----------------------------------------------------------------------วาระที่
เรื่ อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่ อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่ อ ง
Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 7
Attachment 7

แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เ ฉพาะกรณีท่ ผี ้ ูถ ือ หุ้น ที่ป รากฏชื่อ ในทะเบีย นเป็ นผู้ล งทุน ต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัส โตเดีย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้ร ับ ฝากและดูแ ลหุ้น ให้ เ ท่ านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูเ่ ลขที่
ซอย
ถนน
Residing/located at no .
Soi
Road
อําเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เอ็ม วิช่ ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(2)

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

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

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

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

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

กรณีเลือกข้ อ .1 กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the proxy
(proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

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

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท คือ
The independent director of the Company as follows:
ผศ. อรทัย วานิชดี
Asst. Prof. Orathai Wanitdee
ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อ เข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ า ในการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July
29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room,12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa,
Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
shares
หุ้น
shares

และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right
(4)

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง
Votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2562
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจ ารณารับ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2562 สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจ ารณาอนุมัต งิ บการเงิน ของบริษัท สําหรับ รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended
December 31, 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda 4

พิจ ารณาอนุมัต กิ ารงดจัด สรรกําไร และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2562
To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 5
Agenda 5

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจ ารณาอนุมัต กิ ารแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท และการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 2563
To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2020
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือ กตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบัณฑิต
Director’s name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
Director’s name Mr. Teerawat Suwanpinij
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัต แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ บังคับของบริษัท
To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

พิจ ารณาอนุมัต แิ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนังสือ บริค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3. (วัต ถุป ระสงค์ ) ของบริษัท
To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3. (objectives)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 10
Agenda 10

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ น ผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่ง ตั ้งให้ คัส โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทังชุ
้ ดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
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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ใบประจําต่ อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉัน ทะในฐานะเป็ นผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ท เอ็ ม วิ ชั่น จํ ากั ด (มหาชน) ในการประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้น ประจํ าปี 2563 ในวัน พุ ธ ที่ 29 กรกฎาคม
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จํากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020
on Wednesday, July 29, 2020, at 14. 00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road,
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.
----------------------------------------------------------------------วาระที่
เรื่อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
Agenda

เรื่อ ง
Re:

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่
เรื่อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่
เรื่อ ง
Agenda
Re:
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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