
บริษทั เอม็ วิช ัน่ จาํกดั (มหาชน) 

M Vision Public Company Limited 

 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น 
Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจาํปี 2563 
For the year 2020 

วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
On July 29, 2020 at 14.00 hrs. 

 
ณ ห้องสมัมนา ชัน้ 12 บริษทั สิทธิผล 1919 จาํกดั 

999 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 

At the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited 
999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120 

 
 

 

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.  
Registration at 13.00 hrs. 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานกาํกบัดแูลไดร้ณรงคใ์หบ้รษิทัจดทะเบยีน 
 ทบทวนการแจกของชาํรว่ยในการประชมุ บรษิทัของดแจกของชาํรว่ยในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

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.  

 



                                       
 

 

แนวทางปฏบิัตตินสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2563 บริษัท เอ ็ม วิช ั่น  จาํกัด (มหาชน) 
เพ ื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
  บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัการแก้ปัญหาการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรุงเทพมหานคร รวมทัง้คําแนะนําการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจดัการ
ประชมุ สมัมนา หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บริษัทจงึขอแจ้งให้ทราบถงึ
แนวทางปฏิบติัตนสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 
          1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีผู้ ใกล้ชิดเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดต่อ
โรคติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ท้องท่ีนอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออนัตรายฯ น้อยกว่า 14 
วนัเข้าร่วมการประชุม ทัง้นี ้บริษัทแนะนําให้ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตาม
รายช่ือท่ีปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 
           2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าร่วมประชมุในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีอาการอยา่งใดอย่างหนึง่ของระบบทางเดินหายใจ เช่น 
มีไข้ ไอ เจบ็คอ จาม มีนํา้มกู โดยขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นทีมีอาการดงักลา่ว งดการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ทัง้นี ้ บริษัทแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ตามรายช่ือท่ีปรากฏในหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข (รายละเอียดหนงัสือมอบฉนัทะตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 
           3. บริษัทขอชีแ้จงในกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นปฏิบติัตาม
แนวทางการดําเนินงานจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

3.1 ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคดักรองตนเอง เพื่อประเมินความเส่ียง (Self-Screening) 
โรค COVID-19 ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็น
ความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดตอ่ พ.ศ.2558  

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหผู้ ถือหุ้น ท่ีมีความเสี่ยงเข้าร่วมประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลบั
จากต่างประเทศท่ีเป็นเขตติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุน้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเข้า
ร่วมประชุมและกรณีหากพบว่ามีอณุภูมิเกิน 37.5 องศา หรือมีอาการอย่างอื่น เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํา้มกู 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าร่วมการประชมุ แต่ผู้ ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
วาระตา่ง ๆ ในคราวเดียวเพ่ือย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีได้ 

3.3 บริษัทเตรียมการเพ่ือลดความแออดัของผู้ ถือหุ้นในพืน้ท่ีประชมุ โดยจดัเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจดุต่างๆ 
คือ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน รวมถงึระยะห่างระหวา่งบคุคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพืน้ท่ี
จดัประชมุ และการจดัท่ีนัง่ในการประชมุซึง่มีจํานวนจํากดัและสามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ท่ีนัง่ 
เท่านัน้ โดยบริษัทจะระบุเลขท่ีนัง่ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นนัง่
ตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ และเม่ือท่ีนัง่เต็ม
แล้ว บริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉนัทะแทนการเข้าร่วมประชมุ 



                                       
 

 

3.4 บริษัทจะดําเนินการทําความสะอาดสถานท่ีจัดประชุมก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือ
หุ้นใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ทําความสะอาดก่อนเข้าบริเวณท่ีประชมุ  

3.5 ผู้ ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามยัของตนเองเสมอ โดยทางบริษัทได้มีการสํารองหน้ากากไว้ให้และต้อง
ผ่าน การคดักรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานท่ีประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ท่ี
ประชมุสําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ผ่านการคดักรองยงัคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้า
ร่วม ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

3.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านการคดักรองบริษัทจะติดสต๊ิกเกอร์และต้องสวมหน้ากากอนามยัของตนเองตลอดเวลาท่ีเข้า
ร่วมประชมุ  

3.7 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม บริษัทขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัท เพ่ือนําส่งคําถาม
แก่ประธานกรรมการต่อไป 

3.8 บริษัทขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะจดัเตรียมนํา้ดื่มไว้ให้ผู้ ร่วมประชมุตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมการประชมุ  
 

           4. หากพบกรณีท่ีน่าสงสยัวา่จะมีความเสีย่ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของบริษัททนัที 
 
            หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเวป็ไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ต่อไป 
 
            บริษัทขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 
 
 
 



 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) / หน้า 1 
     หนงัสือเชิญประชมุตามมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  
 

                                        
                                                   

  วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอม็ วิชัน่ จํากดั (มหาชน)  
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2.  รายงานประจําปี 2562 พร้อมงบการเงินสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ 
QR code  

3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 
4. คําชีแ้จง เร่ือง วิธีมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 
5.  ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. ใบลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
 

โดยหนังสือฉบับนี  ้บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (“ที่ประชุม”)  ในวนัพธุท่ี 
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมัมนาชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
วาระท ี่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2562 

ข้อเท ็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึ่ง  
ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามวาระท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com  รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1  
ความเห ็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562  ได้บันทึก
ถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 เพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ดงักลา่ว 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง)  
 



 
 

                            บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) / หน้า 2 
     หนงัสือเชิญประชมุตามมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563  

 

วาระท ี่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อ เท ็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2562 โดยบริษัทได้นําสง่และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นําเสนอไว้ในรายงาน
ประจําปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห ็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําปี 2562 
การลงมต :ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท ี่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 44 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และได้นําเสนอไว้แล้วในรายงานประจําปี 2562 
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
ความเห ็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  
สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) 
 

วาระท ี่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกําไร เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อย
กว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ซึง่กําหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
          อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสํารองตามกฎหมายทัง้หมดแล้ว โดยท่ีการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อ 
การดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบั
ศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจําเป็นและความ
เหมาะสมเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นในอนาคต 
ความเห ็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นทนุสํารอง
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ตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เน่ืองจากในปี 2562 ท่ีผา่นมาบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม  
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) 
 

วาระท ี่ 5     พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี    
                2563        

ข้อ เท ็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
ทุกปี นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.75/2561 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี14) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชี
ดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบติัหน้าท่ี 5 รอบปีบญัชี โดยการ
หมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสํานกังาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
          ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 

จาํนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัท 

นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ 218 4 ปี (2559 – 2562) 
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 4334 - 
นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัด์ิ 7633 - 
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ 9211 - 

ความเห ็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลดงัต่อไปนีจ้ากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท  
1) นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ  
4)  นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211  

          โดยให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นเงินจํานวน 1,000,000 บาท 
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 รายการ  
บริษัท เอเอสท  ีมาสเตอร์  จาํกัด 

เพ ิ่มข ึน้(ลดลง) 
ปี 2562 ปี 2563 (ปีท ี่เสนอ)  

ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 620,000 640,000 20,000 
สอบทานงบการเงินระหวา่งไตรมาส 330,000 360,000 30,000 

รวม 950,000 1,000,000 50,000 

การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) 

 
วาระท ี่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกําหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 มีกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ  

รายชื่อกรรมการ  ตาํแหน่ง 

1. นายธราธร   ยวงบณัฑิต  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ  

2. นายธีรวฒัน์  สวุรรณพินิจ  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ  

3. นางสาวประพิมพรรณ  เลิศสิริสิน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด  

          บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และ
แจ้งข่าวไปยังผู้ ถือหุ้ นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ ถือหุ้ น 
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลอ่ืนเพ่ือการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คณุสมบติัของกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด และได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ตลอดจนพิจารณา
ถึงความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ี
ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีก
วาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารง
ตําแหนง่อีกวาระหนึง่รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
ความเห ็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามท่ีคณะ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระ
หนึง่ ดงันี ้
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1) นายธราธร ยวงบณัฑิต   
2) นายธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ    
3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน   

การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล 

 
วาระท ี่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ี  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุัติ โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท  
          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกบับริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ในอตัราเท่ากับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
โดยคณะกรรมการจะได้คา่ตอบแทน ดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจาํปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ประจาํปี 2563 (ปีท ี่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *   
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท 10,000 บาท 

*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 และ ปี 2563 
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ความเห ็นคณะกร รมการ : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
ตามท่ีเสนอ  
การลงมต :ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระท ี่ 8      พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท  
ข้อเท ็จจริงและเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2563 กําหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ
บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย รวม 3 ข้อ ดงันี ้

ข้อบังคบัปัจจุบนั ข้อบังคบัเสนอแก้ไขใหม่ 
ข้อ 27. ในการประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชมุ 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2)  ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม  และให้ประธาน
กรรมการทําหน้า ท่ี เ ป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ในกรณีท่ี
รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานท่ีประชุม  แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ 

 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสียงหน่ึง  (1)  เสียง
ในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้  และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการชี ้
ขาด 

ข้อ 27.  ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุม
ด้ ว ยตน เ อ งห รื อ โ ด ยก าร ป ร ะชุม ผ่ าน สื่ อ
อ ิเล็กทรอนิกส์  จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการ
ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ในกรณีท่ีรอง
ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุ  แตถ้่าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ 

 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  (1)  
เสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เ สียในเ ร่ืองใดเ ร่ื องหนึ่ ง ไ ม่ มีสิท ธิออกเ สียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้  และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด 

ข้อ  37. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทํา
เป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  
ระเบียบ  วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุ
ให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุติั  
หรือเพ่ือพิจารณา  แล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั  (7)  
วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กวา่สาม  (3)  วนั 

ข้อ 37.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่าน
สื่ อ อ ิ เ ล็ก ท ร อ นิก ส์  ให้คณะกรรมการจัดทํา
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  
ระเบียบ  วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ือ
อนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณา  แล้วแต่กรณี  รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และ
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  (7)  วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้
ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
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ข้อบังคบัปัจจุบนั ข้อบังคบัเสนอแก้ไขใหม่ 
ทัง้นี ้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนั
เป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท  หรือจังหวัด
ใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

 

ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่สาม  (3)  วนั ทัง้นี ้หาก
การประชุมในคราวนัน้เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อ ิเล็กทรอนิกส์  บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือ
เช ิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
โดยจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 

 

ทัง้ นี  ้  สถานที ่ที ่จะใช้ เป็นที ่ประช ุมจะอยู ่ใน
จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ สํานกังานใหญ่ของบริษัท  
หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร  หรือ 
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ ซ ึ่งไ ด้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะกําหนด หรือ
คณะกร รมการจะกําหนดให้ จัดการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ  38.ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ 
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น  (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า  (25)  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  (1/3)  ของจํานวนหุ้ นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เม่ือ
ลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่  (1)  ชัว่โมง  จํานวนผู้ ถือ
หุ้ นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้ นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ  ให้
นดัประชมุใหม่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุ
ไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7)  วนัก่อนประชุม  
ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้ ว ยตน เ อ งห รื อ โ ด ยก าร ป ร ะชุ ม ผ่ าน สื่ อ
อ ิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า  
(25)  คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  
(1/3)  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้รวมกันได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง  (1)  ชั่วโมง  จํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้ นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้
นัดประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7)  วนัก่อน
ประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 

ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ของบริษัท จํานวน 3 ข้อ ตามท่ีเสนอ 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท ี่  9    พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 
ข้อเท ็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลกัษณะการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน
รวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึงสมควรแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพ่ิม
วตัถปุระสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ ดงันี ้
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วัตถุประสงค์ปัจจุบ ัน วัตถุประสงค์แก้ไขเพ ิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 45.  ประกอบกิจการ   รับจัด  จัดการ   ออกแบบ  

สร้างสรรค์คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จดัหา
รางวัล  อาหารเคร่ืองด่ืม  ดูแลความปลอดภัย
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ  งานแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท  โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน 

ข้อ 45. ประกอบกิจการ  รับจดั  จดัการ  ออกแบบ  สร้างสรรค์
คอนเซ็ป  โปรโมท  โฆษณางาน  จัดหารางวัล  
อาหารเคร่ืองด่ืม  ดแูลความปลอดภยัอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ  งานแขง่ขนักีฬาทกุประเภท   

ข้อ 53.    ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหน่าย จัดหา 
นําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจําหน่าย 
บริการซ่อมแซม และบํารุงรักษาซึง่ยานพาหนะทกุ
ประเภทสําหรับกิจกรรมสนัทนาการ ได้แก่ รถบ้าน 
จกัรยาน และยานพาหนะอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน 
ตลอดจนอปุกรณ์และอะไหลต่่าง ๆ ทกุประเภท 

ข้อ 53. ประกอบธรุกิจให้เชา่  ให้เช่าช่วง  จําหน่าย  ออกแบบ 
ตกแต่งภายใน  จดัหา  นําเข้ามาจากต่างประเทศ
เพ่ือให้เช่าหรือจําหน่าย  บริการซอ่มแซมบํารุงรักษา
ซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสําหรับกิจกรรมสนัทนา
การ  ได้แก่  รถบ้าน  จกัรยาน  และยานพาหนะอ่ืน
ในลกัษณะเดียวกัน  ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่
ตา่ง ๆ ทกุประเภท 

- ข้อ 57.   ประกอบการค้า  จําหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปลี่ยน  ให้
เช่า  รับซ่อม  นําเข้า ได้แก่  โทรศพัท์  คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองมือสื่อสาร  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  รวมทัง้
อะไหล่  และส่วนประกอบของสินค้าดงักลา่ว 

- ข้อ 58.  ประกอบกิจการค้า  และการจําหน่ายแพค็เก็ตคปูอง
ท่ีพกั 

- ข้อ 59.   ประกอบการค้า  จําหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปลีย่น  ให้
เช่า  รับซอ่ม  นําเข้า ได้แก่  ตู้แช่ไวน์  ตู้ซิก้าร์  ตู้ เย็น  
ตู้แช่เย็น  รวมทัง้อะไหล่ และสว่นประกอบของสินค้า
ดงักลา่ว 

- ข้อ 60.  ประกอบการค้า  จําหน่าย  ซือ้ขาย  แลกเปล่ียน  ให้
เช่า  รับซ่อม  นําเข้า  ได้แก่  รถจกัรยานยนต์  รถ 
จกัรยานยนต์ไฟฟ้า  ของเล่น    รวมทัง้อะไหล ่ และ
สว่นประกอบของสนิค้าดงักล่าว 

และเพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดงันี ้

หนังสือบริคณห์สนธ ิปัจจุบัน  หนังสือบริคณห์สนธ ิแก้ไขเพ ิ่มเตมิใหม่ 
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียด 

ตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 
ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 60 ข้อ รายละเอียด

ตาม บมจ.002 ท่ีแนบ 

ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และเพ่ิม
วตัถปุระสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 60 ข้อ ตามท่ีเสนอ 
การลงมติ: วาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท ี่ 10 เรื่ องอ ื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
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 อนึ่ง บริษัทกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 คอื วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 ฉบบันี ้รวมถึงรายงานประจําปี 2562 หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมครัง้นี ้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 

เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท
สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งข้อมูล
กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 โดยขอความร่วมมือ
จากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทภายในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 โดยสง่มาท่ี 

                       เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน)  

                  11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหัวหมาก 
                  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10240 

หากผู้ ถือหุ้ น มีคําถามท่ีต้องการให้ชีแ้จงในประเด็นระเบียบวาระที่นําเสนอครัง้นี ้สามารถส่งคําถามผ่าน 
Email ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ี ir@mvisioncorp.com  หรือ ส่งจดหมายท่ี บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั(มหาชน) เลขท่ี 11/1 ซอย
รามคําแหง 121 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตัง้แต่วันท่ี 3 กรกฎาคม – 24 
กรกฎาคม 2563 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ 
ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชมุ และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับฉันทะ
ในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้ โปรดศกึษาวิธีการลงทะเบียน จดัเตรียมเอกสารและหลกัฐานตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ 4 มาเพื่อแสดงลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข โดยบริษัทจะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 5 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 
(นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท เอ ็ม วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) 

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
การประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง
ประชมุ Silk 1 เลขท่ี 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
เร ิ่มการประชุม 
นางสาวบุญยนุช  วุฒิ กาญจนกุล  ทํ าห น้า ท่ี เ ป็นผู้ ดํ า เนิ นกา รประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ นประ จํ า ปี  2562 
(“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษา
กฎหมายซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามลาํดบัตอ่ไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนง  ลีอิ้สสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
2. ผศ. อรทยั   วานิชดี  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. ดร. ณฐักฤษฏ์  ทิวไผง่าม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
4. นายคงพนัธุ์  ปราโมชฯ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
5. นายธราธร  ยวงบณัฑิต กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นายธีรวฒัน์  สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
7. นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
8. นางสาวอปัษร  วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสท  ีมาสเตอร์  จาํกัด 

นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ 
 

ที่ปร ึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่  เคาน์ซลิ จาํกัด 
1. นายชาตพิร  บารมี 
2. นางสาวศนิศรี   จิรวิสทุธิกลุ 
3. นางสาวเวธกา   แสนพรหม 
 

นอกจากนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารติดภารกิจดว่น จงึไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีไ้ด้ 
  
ในการประชุมครัง้นี  ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 25 ราย  
นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 113,193,311 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 56.5966 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
(“ประธาน”) ได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ต่อมาผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ว่า บริษัทได้ดําเนินการเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 ช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์ในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ์กฎหมายธรุกิจในวนัท่ี 17 – 19 เมษายน 2562 

3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ รวม
ไปถึงคําถามลว่งหน้า และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2562 

 
นอกจากนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่
ละวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นท่ีมี หรือตามจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีคา่เท่ากบั 1 คะแนน โดย
ในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้  สําหรับผู้ ท่ีได้รับมอบฉันทะ
แบบ ข ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ทําการระบกุารลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบุ
ไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไม่เหน็ หรือ งดออกเสียง และผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ สําหรับกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สทิธิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระท่ีระบ ุ

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นัน้แล้ว 
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. ก่อนท่ีจะทําการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทําการอนุมตัิในแต่ละวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
คําถามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ได้ กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งช่ือ 
นามสกุล พร้อมชีแ้จงว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ สําหรับคําถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตรงตาม
วาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ถามในวาระอ่ืน ๆ 

4. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนแบบบาร์โค้ด เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสําหรับการลงมติใน 
แต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านัน้ 
ยกเ ว้นวาระ ท่ี  6 เ ร่ือง เ ลือกตั ง้กรรมการ  สําห รับวาระนี ต้้องลงมติ เ ป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเ สียง 
ข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 
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5. หากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชมุก่อนปิดประชมุ หากประสงค์ท่ีจะลงคะแนน
เสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนท่ีลงลายมือช่ือให้กบัเจ้าหน้าท่ีก่อนออกจากห้องประชมุเพ่ือท่ี
บริษัทจะทําการบนัทกึคะแนนของท่าน 

6. การแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเม่ือการนบัคะแนนสิน้สดุลง 

7. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทําการออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการ 
ชีข้าด 

ทัง้นี ้มติในการอนมุติัแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคํานวณวาระท่ี 7 
จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และสาํหรับวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ไมมี่การลงมติ 

 
นอกจากนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และตัวแทนผู้ ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่วมเป็น 
ผู้สงัเกตการณ์และสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นี ้และผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จ้งให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมว่า 
หากท่านผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือช่ือด้วยปากกาก่อนทุกครัง้ และ
สําหรับทา่นท่ีประสงค์จะสอบถามคําถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ ของทา่นก่อนทกุครัง้ 
 
จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชมุตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 1  
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 
มติท ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่จดัประชุม
เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 115,388,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
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บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมฯ เพ่ิมอีกจํานวน 4 ราย ทําให้มี
จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 1 เท่ากับ 29 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด 115,388,111 หุ้น 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและ
การตลาด และนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด แจ้งต่อท่ีประชมุ
ว่า บริษัทมีการจดังานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตัง้แต่ปี 2550 เป็นเวลานานกว่า 13 ปี 
ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครัง้ลา่สดุในปี 2561 มีรายได้สงูสดุตัง้แต่
มีการจัดงานมาและมีจํานวนผู้ เข้าชมเพิ่มมากขึน้กว่าร้อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสงูสดุถึง 2,000 
ล้านบาท รวมทัง้เป็นการจดังานครัง้สดุท้ายท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ส่วนในปี 2562 จะมี
การจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะมี
จํานวนในการจดังาน 3 ครัง้เท่าเดิม และจะมีการชีแ้จงตอ่ไปในวาระอ่ืน ๆ ว่างาน Thailand Mobile 
EXPO ในปี 2562 จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
 
ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อท่ี
ประชมุว่า สว่นงานของบริษัทแบง่ออกเป็น 3 งานหลกัด้วยกนั คือ 
1. การจดัแสดงงาน (Event Organizer) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media and Agency) 
3. ธรุกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) 
ซึ่งตามท่ีคุณประพิมพรรณชีแ้จงไว้ข้างต้นจะเป็นส่วนงานการจัดแสดง (Event Organizer)  
ซึ่งงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานดังกล่าว นอกจากนี ้ยังมีการ
ขยายการจดังานในสว่นงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึง่ท่ีผา่นมามีการจดังาน MV Caravan โดยใน
ปี 2561 บริษัทมีจํานวนรถบ้านให้บริการจํานวน 73 คัน อีกทัง้บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกท่ี
ให้บริการงานด้านการกีฬาและท่องเท่ียวครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีมีรถบ้านให้เช่า
มากท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการรถบ้านและเต้นท์  มีทัง้ในด้านงานกีฬา  (Sport) 
ตวัอย่างเช่น งานวิ่งจอมบงึมาราธอนซึง่จดัมาต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 33 นอกจากการให้บริการในด้านงาน
กีฬา (Sport) แล้วบริษัทยงัให้บริการรถคาราวานเชิงท่องเท่ียว (Tourism) ตวัอย่าง เช่น สวนผลไม้
เพ่ือให้บริการท่องเท่ียวแบบ Camping ในวนัหยดุเสาร์ – อาทิตย์  หรือในงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ 
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โดยจํานวนรถคาราวานท่ีให้บริการในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 พบว่าเพ่ิมสงูขึน้มากกว่า 200% 
นอกจากนีมี้การนํารถไฟฟา้ EV Truck ไปให้บริการในการรับสง่คนและสิง่ของเพ่ิมเติมด้วย 
 
ในลําดบัถดัมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แจ้งรายละเอียดโครงสร้างรายได้และความก้าวหน้า
ของธรุกิจแต่ละกลุม่งานตอ่ท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
รายละเอ ียดการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
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โครงสร้างรายได้

การจัดแสดงงาน   (Event Organizer) งานโฆษณาและเอเจนซี่  (Media & Agency) 
ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) รายได้อ ื่น
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หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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ต้นทุนตามประเภทงาน อัตรากาํไรข ัน้ต้นตามประเภทงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
และสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม และกาํไรสุทธ ิและอ ัตรากาํไรสุทธ ิ 
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หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเ ก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดย 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

1 คณุวราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
งานด้านโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)  

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า  งานด้านโฆษณา (Media) เป็นธุรกิจท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้านนีอ้ยู่แล้ว  
โดยบริษัทได้ขยายไปทําในด้านออนไลน์ ปัจจบุนัมีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตวัอย่าง
เช่น  www.whatphone.net ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซด์ ท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจด้าน
โทรศพัท์มือถือ สําหรับงานเอเจนซ่ี (Agency) เป็นงานท่ีบริษัททําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการ
วางแผนซือ้ส่ือโฆษณาให้กบับริษัทคูค้่า  

2 คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจด้านใด
เป็น Big Portion ของบริษัท 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งานจดัแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ด้าน Mobile และ Sport and Tourism ซึ่งงานด้านคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ในด้าน 
Tourism สําหรับรถคาราวาน ไม่ได้ให้เช่าเป็นการส่วนตวั แต่จะเป็นการให้เช่าสําหรับ
ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) สําหรับช่วงท่ีไม่มีการจัดแสดงงาน (Event) จะให้ทาง       
รีสอร์ทเช่า 

3 คุณมานะ กรรณเลขา ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เม่ือพิจารณา 
ผลประกอบการของบริษัทย้อนหลงั 3 ปี ปรากฏว่างานด้านการขายขาดทุน จึงอยาก
ทราบว่ามีทิศทางหรือแผนงานอย่างไรเพ่ือท่ีจะทําให้งานด้านการขายมีกําไร นอกจากนี ้
อยากทราบว่าผลขาดทนุ (Loss) สําหรับ BNK มีเป็นจํานวนเท่าใด  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือห ุ้น (ROE)
และอัตราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (ROA)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
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 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เน่ืองด้วยทิศทางหรือแผนงานในอนาคตของบริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นทราบในวาระท่ี 8 จึงขอชีแ้จงในทราบในวาระท่ี 8 ต่อไป สําหรับผลขาดทุน 
(Loss) กรณี BNK อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล ผลขาดทนุ (Loss) มี
จํานวน 106 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดงักล่าว กําไรของปี 2561 จะมีความ
ใกล้เคียงกบักําไรของปี 2560 

4 คุณอนุ  ว่องวารกิจ  ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่า  ปัจจุบันธุร กิจ
โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น  iPhone มีแนวโน้มท่ีจะมียอดขายลดลง สําหรับ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้การตอบรับท่ีดี เน่ืองจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเร่ิมมีการ
อิ่มตวั ประกอบกบับริษัทย้ายมาจดังานท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ทําให้มี
ต้นทุน ค่า เช่ าสถาน ท่ี ท่ีมากขึ น้  และบริ ษัทอาจจะต้องหาลูก ค้ารายใหม่ห รือ 
หาโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความกงัวลหรือไม่ นอกจากนีสํ้าหรับ
การจัดแสดง (Event) มีต้นทุนสูงพอสมควร สําหรับงานด้านคาราวาน (Caravan)  
อยากทราบว่าบริษัทซือ้รถบ้านมาเป็นแบบเช่าซือ้ลีซซิ่ง หรือแบบซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด  
ซึ่งจะมีค่าเส่ือม ค่าบํารุงรักษา และแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดแสดงงาน(Events) 
ค่อนข้างมาก แต่หากเข้าฤดูฝน หรือฤดูร้อนก็อาจจะมีผลกระทบต่องานด้านนีไ้ด้  
จงึอยากทราบบริษัทมีแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้าน
ประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด สุดท้ายนี  ้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีการฟ้องร้องกับ BNK เป็นจํานวนมาก
พอสมควร อยากทราบวา่บริษัทได้ตัง้เงินสํารองไว้อย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า การท่ีบริษัทย้ายสถานท่ีจัดงานมาท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
ต้องมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ บริษัทจงึมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดสงูขึน้ สําหรับค่า
เช่าสถานท่ีบริษัทได้ประเมินดแูล้วว่าใกล้เคียงกบัค่าเช่าสถานท่ีเดิม นอกจากนีเ้ม่ือต้นปี 
2561 บริษัทได้จดังาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทประสบความสําเร็จเป็นอย่าง
มาก ทําให้บริษัทได้ลกูค้ากลุ่มใหม่ ดงันัน้ การย้ายมาจดังานมาท่ีศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค จึงได้รับการตอบรับท่ีดี สําหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือแม้จะมีผล
ประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสินค้า Mobile Related 
ด้วย ซึ่งธุรกิจด้าน E-Sport ก็เป็นธุรกิจด้าน Mobile Related เช่นกัน เน่ืองจากทุกคนก็
เลน่เกมส์ผ่านมือถือ และใช้มือถือเป็นสว่นหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวนั สําหรับการจดั
แสดงงาน (Event Organizer) แม้ว่าบริษัทจะดําเนินธุรกิจด้าน Thailand Mobile EXPO 
เป็นหลกั แตบ่ริษัทก็มีการจดัแสดงงานท่ีหลากหลายเชน่เดียวกนั 
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5 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เน่ืองด้วยปัจจุบนัคนส่วน
ใหญ่นิยมซือ้สินค้าออนไลน์ ซึง่สะดวกและราคาไม่แตกตา่งกนัมากนกั จึงอยากทราบว่า
บริษัทมีนโยบายด้านนีอ้ย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งาน Thailand Mobile EXPO ของบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้ ซึง่จะได้ชีแ้จง
ประเด็นนีโ้ดยละเอียดในวาระอ่ืนต่อไป โดยบริษัทได้มีการขยายพืน้ท่ีในการจดังานแสดง
และเพ่ิมงานด้าน Mobile Related และ E-Sport อีกด้วย นอกจากนีห้ากได้ติดตาม
ข่าวสารในช่วงต้นปี 2562 โทรศพัท์มือถือแบบฝาพบักําลงัจะกลบัมาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้ 
ซึง่ทําให้ธรุกิจด้านโทรศพัท์มือถือสามารถพฒันาต่อไปได้  

         นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า งาน Thailand Mobile 
EXPO จะแตกต่างจากการขายโทรศพัท์มือถือท่ีอ่ืน เน่ืองจากโทรศพัท์ย่ีห้อต่าง ๆ จะมีการ
แจกของแถมมากกว่าทุกท่ี ซึ่งมลูค่าท่ีซือ้โทรศพัท์มือถือในงาน Thailand Mobile EXPO 
ไม่สามารถเทียบเท่าได้กบัการขายท่ีอ่ืน  

6 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับโครงการ EV ธุรกิจ
ท่ีปรึกษาบริการและธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีแผนจะดําเนินงานต่อไปเป็น
อย่างไร 

 ตอบ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า สําหรับธุรกิจใหม่ของ
บริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในวาระอ่ืนต่อไป และท่ีผู้ ถือหุ้นมีความกงัวล
ว่าธรุกิจโทรศพัท์มือถือมียอดขายลดน้อยลงนัน้ ขอเสริมว่าในวงการโทรศพัท์มือถือมีการ
ผลดัย่ีห้อกนัอยู่แล้ว ไมเ่หมือนกบัธรุกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีย่ีห้อผกูขาด 

7 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า  คดีความอยู่ในขัน้ตอนใด
แล้ว 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ คดีความดงักลา่วเป็นคดีผิดสญัญาระหวา่งคูส่ญัญา ซึง่อยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของศาล ซึง่คาดวา่ศาลชัน้ต้นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี 

          ดร.ณฐักฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า คดีความดงักล่าวเป็นคดี
ระหว่างบริษัทกบับริษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ประเด็นข้อพิพาทคือ
สญัญาระหว่างคู่สัญญาเป็นสัญญาซือ้ขายหรือสัญญาฝากขาย ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็น
สัญญาซือ้ขาย เน่ืองจากสัญญาฝากขายมีลักษณะเป็นสัญญาท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายนํา
สินค้ามาฝากขาย หากขายได้เป็นจํานวนเงินเท่าใด คู่สัญญาก็จะโอนเงินมาให้ แต่
สัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่ค้านัน้ บริษัทคู่ค้าโอนเงินมาเต็มจํานวนซึ่งไม่ใช่
ประเพณีปฏิบติัของสญัญาฝากขาย โดยเบือ้งต้นจงึตีความเป็นสญัญาซือ้ขาย ต้นเหตอุนั
เป็นท่ีมาแห่งการฟ้องร้องในคดีคือ บริษัทคู่ค้าขายสินค้าและรับสินค้าไปแล้วยงัขายไม่
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หมดจึงขอคืนส่วนท่ีเหลือซึ่งหากเป็นสัญญาฝากขายย่อมสามารถคืนได้ แต่หากเป็น
สญัญาซือ้ขายย่อมไม่สามารถคืนได้เพราะกรรมสิทธ์ิโอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ค้า
ย่อมมีหน้าท่ีขายสินค้า สําหรับทุนทรัพย์ท่ีบริษัทคู่ค้าฟ้องร้อง เป็นจํานวน 9 ล้านบาท 
โดยซึง่คู่ค้ารับมอบสินค้าไปไม่หมดและขอเลิกสญัญาจึงเป็นต้นเหตอุนัเป็นท่ีมาแห่งการ
ฟ้องร้องคดี บริษัทจึงจําเป็นต้องบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีสต๊อก
สินค้าอยู่เป็นจํานวนมาก และสินค้าย่อมมีความเส่ือมในเชิงการตลาดและความลํา้หน้า
ในทางเทคโนโลยี วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริษัท คือการระบายสินค้าท่ีมีอยู่ใน 
สต๊อกออกไป และเม่ือเป็นการขายออกไปอยา่งรวดเร็วทําให้บริษัทเสียหาย บริษัทจงึฟ้อง
แย้งเข้าไปในคดีเป็นจํานวน 106 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

8 คณุสรวิศ จตนุารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า  ปัจจบุนับริษัทยงัประกอบ
ธุรกิจด้านนิตยสารหรือไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริษัทในไตรมาสท่ี 1 สดุท้าย
นี ้อยากทราบว่าคดีดงักลา่วศาลจะมีคําพิพากษาเม่ือใด 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านนิตยสารแล้ว โดยบุคลากรเดิมท่ีรับผิดชอบใน
ด้านนิตยสาร เปล่ียนไปรับผิดชอบงาน Media ด้าน Online เป็นหลกั และทํานิตยสารท่ีมี
ลกัษณะเป็นการจ้างทําซึง่จะทําให้มีรายได้จากสว่นนีเ้ข้ามา 

 
         นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า สําหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทซึ่งบริษัทได้กําหนดวนัประชมุในต้นเดือนพฤษภาคม
นี ้และคาดว่าผลประกอบการจะเป็นท่ีพอใจ สําหรับคดีความตามท่ีบริษัทได้รับแจ้งจาก
ทนายความว่าศาลจะทําการพิจารณาและคาดว่าศาลชัน้ต้นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี  

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือ
ทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  

 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2561 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคับของ
บริษัท ข้อ 44 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนมุติั  
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งบการเงินประจําปีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตาม
สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึง่
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบกาํไรขาดทุน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

รายได้จากการขาย 91.2 221.7 143.1% 
รายได้จากการให้บริการ 192.9 228.8 18.6% 
รายได้อ่ืน 0.7 0.4 (47.1%) 
รวมรายได้ 284.8 450.9 58.3% 
ต้นทนุขาย 83.7 294.9 252.2% 
ต้นทนุการให้บริการ 91.0 128.0 40.7% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 23.8 20.5 (14.2%) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 48.1 68.1 41.6% 
ต้นทนุทางการเงิน 1.2 2.4 104.2% 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ 
(ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

36.9 (63.1) (271.0%) 

(รายได้) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.8 (12.6) (261.4%) 
กาํไร  (ขาดทุน) สาํหรับปี 29.1 (50.5) (273.7%) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 84.7 223.1 163.5% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 53.5 104.9 96.1% 
สนิทรัพย์รวม 138.2 328.1 137.4% 
หนีส้นิหมนุเวียน 44.1 124.0 181.3% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 28.4 66.4 133.5% 
รวมหนีส้ ิน  72.5 190.3 162.6% 
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 10.0 100.0 900.0% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - 88.1 100.0% 
กําไร(ขาดทนุ) สะสม 55.7 (50.4) (190.5%) 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น 65.7 137.7 109.6% 
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น  138.2 328.1 137.4% 

 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  31.0 (59.3) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (14.5) (37.7) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3.6 108.1 
เงินสดเพิ่มขึน้ - สทุธิ 20.1 11.1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  10.7 30.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  30.8 41.9 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้โดยมี         ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เม่ือพิจารณารายได้ของ
บริษัทซึ่งเติบโตขึน้ แต่เหตุใดต้นทุนของบริษัทจึงมีจํานวนสงู สําหรับเงินท่ีได้จากเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) อยากทราบว่ามีการนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หมดแล้ว
หรือไม่ และอยากทราบว่าบริษัทมีแผนท่ีจะใช้งบลงทุนชั่วคราวหรือไม่ นอกจากนี ้
เน่ืองจากธรุกิจของบริษัทเก่ียวข้องกบัแฟชัน่ ซึง่จะมีค่าเส่ือมของสินค้าคงเหลือ จงึอยาก
ทราบว่าบริษัทมีวิธีการในการตดัค่าเส่ือมอย่างไร และเม่ือพิจารณามาตรฐานทางบญัชี
เห็นว่า มีสญัญาเช่าค่อนข้างเยอะพอสมควร สดุท้ายนี ้เน่ืองจากบริษัทมีแรงงานจํานวน
มาก และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยากทราบว่าบริษัทตัง้สํารอง
ไว้อย่างไรบ้าง 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เน่ืองจากมีโครงการ BNK ทําให้ต้นทุนขายของบริษัทเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีต้นทุน
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บริการเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการจัดแสดงงาน (Event Organizer) งานด้านโฆษณาและ        
เอเจนซ่ี (Media & Agency) สําหรับงานจดัแสดงงาน บริษัทเช่าพืน้ท่ีในการจดังานแสดง
สินค้าท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สําหรับปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 และบริษัททํา
การตลาดในเร่ืองของการย้ายสถานท่ีในการจดังานสําหรับปี 2562 จงึทําให้มีต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนีบ้ริษัทมีการลงทนุในงานคาราวาน (Caravan) เพ่ิม จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ในช่วงเร่ิมแรกสงู สําหรับเงินท่ีได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ใช้สําหรับการลงทนุขยายงานจดัแสดงสินค้า 
(Event) ต่าง ๆ ไปประมาณ 70 ล้านบาท โดยเงินท่ีเหลือบริษัทมีแผนท่ีจะขยายงานจดัแสดง
สนิค้า (Event) รวมถงึลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพิ่มเติม  

2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทซือ้รถบ้านมาเป็น
แบบเช่าซือ้ลีซซิง่ หรือแบบซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคํานวณค่าเส่ือมราคาอย่างไร  

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า รถบ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซือ้แบบลีซซิ่ง และมีบางส่วนซือ้โดยใช้เงิน
บริษัท คํานวณค่าเส่ือมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้าง ส่วน
ตกแต่งภายใน เป็นต้น สว่นสินค้าคงเหลือจะคํานวณค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าโดย
จะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพ่ือทําการปรับลดราคาลงมา สําหรับ
เงินลงทุนชั่วคราวจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ท่ีมีลักษณะคล้าย Money 
Market มีความเสี่ยงคอ่นข้างต่ํา สําหรับประเด็นเร่ืองมาตรฐานทางบญัชี ฉบบัท่ี 15 และ 
ฉบบัท่ี 16 บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อ
บริษัท สําหรับพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่นัน้ บริษัทได้บนัทึก
เงินสํารองไว้ในงบการเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เป็นจํานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท 

3 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า ภาษีท่ีรอคืนของบริษัทเป็น
อย่างไร 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ ในช่วงกลางปีก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมโครงการ BNK บริษัทมีกําไรและได้ย่ืนเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคลคร่ึงปี หรือ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เม่ือสิน้ปีปรากฏว่าบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุจึงไมต้่องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลและภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ี
ได้ถกูหกัไว้นัน้ บริษัทจงึดําเนินการย่ืนขอคืนจากกรมสรรพากร 
 

4 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฟ้องคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบตอ่ภาษีท่ีรอคืนหรือไม ่

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ไม่กระทบเน่ืองจากเป็นคนละสว่นกนั เพราะหากชนะคดีจะถือเป็นรายได้อ่ืนซึ่ง
ถือเป็นรายได้คนละปีภาษีกบัภาษีท่ีรอคืน 
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5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 
การตดับญัชี หรือ Deferred Tax เป็นอย่างไร 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เกิดขึน้เน่ืองจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้นีม้าทยอยตดั
จา่ยได้ในอนาคต  

6 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
บริษัทลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทชีแ้จง
รายละเอียดในสว่นนี ้

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนา หรือ R&D พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท เพ่ือ
สนับสนุนงานว่ิง ทําให้สามารถถ่ายภาพนักว่ิงและเช่ือมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทางบัญชีท่ีบริษัทต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมด้วยเน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัท
มหาชน 

7 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมี
เจ้าหนีท้างการค้าเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก จึงอยากทราบว่าเป็นเจ้าหนีป้ระเภทใด 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เจ้าหนีด้งักล่าวเป็นเจ้าหนีจ้ากการดําเนินโครงการ BNK ซึ่งบริษัทได้เจรจาขอ
ชะลอการจา่ยเงินออกไปก่อน  

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออก
เสียง)  
 
มติท ี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 
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หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมท่ีประชมุฯ เพ่ิมอีกจํานวน 2 ราย ทําให้มี
จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 3 เท่ากับ 31 ราย มี
จํานวนหุ้นรวมทัง้หมด 117,668,111 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร  และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

ผู้ ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุสํารองตามกฎหมายทัง้หมด
แล้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิดจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนมุติังดจา่ยเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัต่อไปนี ้
 

1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทจะ
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่และโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละก่ีครัง้ 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ จากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาบริษัทจา่ยเงินปันผลปีละหนึ่งครัง้  

2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่าเน่ืองจากบริษัทมีกําไร
สะสมจํานวนหนึง่อยู ่จงึขอเสนอแนะว่าขอให้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละสองครัง้ 

 
ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ 

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรร
กําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 เป็นดงันี ้

    งดจดัสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31     

      ธนัวาคม 2561 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  
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   งดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากผล        

                                ประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทนุ  

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัต ิการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท  และการก ําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี

ประจาํปี 2562 
ผู้ ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ เสนอต่อที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลศิทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 (ปีท ี่เสนอ) ปี 2561 
คา่สอบบญัชี 950,000 บาท 950,000 บาท 
คา่บริการอ่ืน (สอบทานกระดาษทําการ) - 100,000 บาท 

รวม 950,000 บาท 1,050,000 บาท 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออก
เสียง)  

มติท ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2562 ดงันี ้

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลศิทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ 
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4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211  

โดยให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นเงินจํานวน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 ผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ ในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั
สว่น 1 ใน 3 ของกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง กรรมการอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็
ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั         จดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั
สลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปี
นีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ  
1) นายทนง    ลีอิ้สสระนกุลู  ประธานกรรมการ 
2) ผศ. อรทยั    วานิชดี   กรรมการ 
3) ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม  กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระแล้ว
เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จงึเสนอให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
 
จากนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน 
ได้ออกจากห้องประชมุชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่าง
อิสระ 
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี ้เม่ือไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
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กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็น
รายบคุคล 

มติท ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู   2. ผศ. 
อรทยั วานิชดี และ 3. ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผง่าม ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

6.1 นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

6.2 ผศ. อรทยั วานิชดี  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

6.3 ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
 ผู้ ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและ

การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
  
 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอตัราค่าเบีย้ประชุมเท่ากับอัตราค่าเบีย้
ประชมุในปี 2561 รายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2562 (ปีท ี่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *   
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน*   
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 8 เรื่ องอ ื่น ๆ   

ผู้ ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและ
การตลาด เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีการจดังาน
มหกรรม Thailand Mobile EXPO ท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ตามท่ีได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบในวาระท่ี 2 นัน้ งานมหกรรมดังกล่าวได้รับความนิยมและเป็นจุดสนใจมากขึน้ เน่ืองจาก
ปัจจยัหลายอยา่ง ตวัอยา่งเช่น ท่ีจอดรถ เน่ืองจากการจดังานท่ีศนูย์ประชมุแห่งชาติสริิกิต์ิมีข้อจํากดั



สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 2 
 

บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาขน) / หน้า 31 

 

ในเร่ืองท่ีจอดรถ แตเ่ม่ือย้ายมาจดังานท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ทําให้มีกลุม่ลกูค้าท่ีมี
กําลงัซือ้มากขึน้ ผู้ เข้าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวก และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้
ท่ีมาออกร้านในการทํายอดขายได้มากขึน้     อีกทัง้ได้มีการขยายพืน้ท่ีจัดงานจากเดิม 15,000 
ตารางเมตร เป็น 20,000 ตารางเมตร ซึง่พืน้ท่ีท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากจะจดังาน Thailand Mobile EXPO 
ได้แล้ว ยงัสามารถจดังาน E-Sport EXPO ได้อีกด้วย และนอกจากการจดัแสดงสินค้าภายในงาน
แล้ว จะมีการเพ่ิมนวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมงานได้รับชมมากขึน้อีกด้วย 
 
อีกทัง้เม่ือต้นปีท่ีผา่นมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกบั
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
จํากดั (มหาชน) (FSMART) เพ่ือจดัทําแพลตฟอร์มจกัรยานยนต์ไฟฟ้า EV Connectivity Platform 
เพ่ือตอบสนองต่อระบบมลภาวะและได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมาก  
 
นอกจากนี ้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อ
ท่ีประชมุเก่ียวกบัทิศทางของธรุกิจด้านการจดัแสดงงาน (Event Organizer) และงานโฆษณาและเอ
เจนซ่ี (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยงัคงจดัขึน้อย่างต่อเน่ือง ปี
ละ 3 ครัง้ และจะจัดงานดังกล่าวท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งการจัดงานท่ีศูนย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทคในครัง้แรกได้รับผลตอบรับท่ีดีมาก สว่นการจดังานครัง้ท่ีสองท่ีจะ
มีขึน้ในเดือนพฤษภาคมนีจ้ะมีการขยายพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการจดังาน E-Sport โดยเร่ิมจดังานครัง้แรก
เม่ือไตรมาสหนึ่งท่ีผ่านมา เป็นการจดังานแข่งขนักีฬา E-Sport รวม 10 กว่าประเทศเพ่ือแข่งขนัใน
ประเทศไทย สว่นงานด้าน Mobile Related บริษัทได้ร่วมมือกบับริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนูิเคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (FSMART) เพ่ือพฒันา 
EV Connectivity Platform ในรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทจะเป็นผู้ นําเข้ารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า
และร่วมพฒันาโปรแกรม (Application) สําหรับโทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้สําหรับรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
ในขณะท่ีผู้พัฒนาอย่างบุญเติมจะพฒันาตู้ เพ่ือเป็นแหล่งชาร์จพลงังานหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  ซึ่ งการทํางานของโปรแกรม  (Application)  ในแพลตฟอร์มของ
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอกตําแหน่งและจํานวนแบตเตอร่ีคงเหลือของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าได้  
 
นอกจากนี  ้ในส่วนของรถบ้าน (MV Caravan) บริษัทตัง้เป้าไว้ว่า ปลายปี 2562 จะมีรถบ้าน
ให้บริการจํานวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันมีรถบ้านในบริการในจังหวัดพัทยา โดยจะทําเป็นธุรกิจ 
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็นรถนอนเท่านัน้ แต่จะเพ่ิมการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแล่นเรือใบ หรือ
สง่เสริมกิจกรรมกีฬาอ่ืน ๆ ด้วย  
 
นอกจากธรุกิจท่ีกลา่วไปข้างต้น บริษัทได้มีการลงทนุในอีก 3 บริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมแห่งใหม่ ได้แก่ 
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1. บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่มีทนุจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท 
บริษัทมีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ และมีมลูค่าการลงทนุ
จํานวน 2,250,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจให้บริการในตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน  
 

2. บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,000,000 บาท บริษัทมีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ และมี
มลูค่าการลงทุนจํานวน 2,000,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านการจดัแข่งขนั
กีฬาแบบครบวงจร ในส่วนนีน้างสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน ได้เชิญนายคงพันธุ์  ปราโมชฯ กรรมการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงเก่ียวกับ
รายละเอียดของธรุกิจการกีฬาดงักลา่ว 

นายคงพันธ์ุ ปราโมชฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วงการกีฬามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ยกตวัอย่างเช่น ปัจจบุนัมีการจดังานว่ิงเยอะขึน้ และมีการแข่งขนัมากขึน้ จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ี
บริษัทจะได้เข้ามามีสว่นร่วมและส่งเสริมธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬา 
นอกจากนีน้ายทนง ลีอิ้สสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท ได้กลา่วเสริมว่า ปัจจบุนั บริษัทได้มี
การดําเนินธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาเป็นงานหลกัอยู่แล้ว แต่เม่ือมี
การร่วมลงทนุกบับริษัทใหม่จะทําให้ธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาจะมี
มาตรฐานมากขึน้และปลอดภยัต่อผู้ ร่วมงานขึน้  

 
3. บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากดั (Idol Master Co., Ltd.) เพ่ือดําเนินธุรกิจให้คําปรึกษาด้านการ

ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ซึง่มีทนุจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสดัสว่นการถือครอง
หุ้นร้อยละ 52 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ และมีมลูคา่การลงทนุจํานวน 2,600,000 บาท ธรุกิจ
ดงักลา่วเป็นการรวมตวัศิลปินนกัร้องแบบกลุม่เพ่ือสร้างความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 
โดยนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้เชิญนาย
ธราธร ยวงบณัฑิต และนายธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท เป็นผู้ รายงานรายละเอียด
ภาพรวมของธรุกิจในบริษัทนี ้

4. นายธราธร ยวงบณัฑิต ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่ง
จดัท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ได้จดัพืน้ท่ีส่วนหนึ่งเพ่ือจดังาน Idol EXPO ขึน้ครัง้
แรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปิน Idol โดย
ในงานได้มีการเชิญศิลปินมาร่วมงานจํานวน 13 วง ผลปรากฎว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาด    
ทําให้บริษัทเลง็เห็นผลการจดังาน Idol EXPO จะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์
ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจัดงาน Idol EXPO แยกเป็นงานเด่ียวต่างหากจาก
งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึน้อยูก่บักระแสความนิยมและผลตอบรับจากผู้ ท่ีสนใจ 
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ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัต่อไปนี ้
 

1 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งานด้าน E-Sport ของ
บริษัท มีจดุเดน่อย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด
ชีแ้จงว่า  บริษัทใช้ประสบการณ์และความชํานาญท่ีได้จากการจัดงาน EXPO ซึ่ง 
ไม่เพียงแต่เป็นการขายสินค้า แต่ยงัมุ่งเน้นการดงึดดูคนเข้ามาในงาน มากกว่าการจดัการ
แข่งขนัเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์จากการจดังาน EXPO เม่ือต้นปี 
2562 ซึ่งบริษัทได้ร่วมจดังานกบันานาประเทศ อีกทัง้บริษัทยงัมีเครือข่ายและความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัคา่ยเกมส์ และ Operator ตา่ง ๆ ดงันัน้งาน E-Sport ท่ีบริษัทจดัขึน้จงึมีความแตกต่าง
จากผู้ประกอบธรุกิจรายอ่ืน 

2 คณุสรวิศ จตนุารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากท่ีผู้บริหารเคยแจ้งว่า 
หนึ่งในวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทนําหุ้ นเสนอขายหุ้ นต่อประชาชน (IPO) เน่ืองจากบริษัท
ต้องการร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปัจจุบนั
การร่วมงานกับหน่วยงานราชการยังอยู่ในแผนงานของบริษัทหรือไม่ และจะเร่ิม
ดําเนินการเม่ือใด 

 
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งานราชการท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกบัหน่วยงานราชการด้าน Sport 
Tourism ซึง่การท่องเท่ียวของประเทศไทยนบัว่าเป็นท่ีสนใจตอ่บรรดาชาวต่างชาติ ดงันัน้ 
การเพ่ิมทนุเพ่ือทํางานราชงานยงัคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึง่ได้แก่ การเพิ่มคาราวาน 
การสํารวจพืน้ท่ีท่องเท่ียว การส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น การว่ิงเทรล การแข่งขัน   
เจ็ทสกี ทําให้การท่องเท่ียวไม่กระจกุตวัอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง แต่กระจายตวัไปทกุท่ี อย่างไร 
ก็ตามเน่ืองจากสภาพพืน้ท่ี รวมถึงสภาพอากาศท่ีไมเ่อือ้อํานวย งานด้าน Sport Tourism 
จงึอาจจะจดัขึน้อีกครัง้ในช่วงปลายปี 

3 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากท่ีผู้บริหารได้แจ้งว่า  
หากบริษัทเข้าร่วมงานกบัหน่วยงานราชการ จะทําให้บริษัทมีปัญหาเร่ืองเงินทนุหรือไม ่

 
ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทยงัคงร่วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบ
ปัญหาด้านเงินทนุ และตัง้แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สถาบนัการเงินต่าง ๆ 
เข้ามาเสนอสินเช่ือให้แก่บริษัทในอตัราพิเศษและดีกว่าก่อนท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไม่ได้พิจารณาเลือกข้อเสนอจากสถาบนัการเงินใด 
เน่ืองจากเงินสดของบริษัทยงัพอมีอยู ่
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4 คณุพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่หรือไม่ อย่างไร 

 
ตอบ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทมีการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ตัง้แตต้่นอยู่แล้ว และเป็นจิตสํานกึของทกุคนในบริษัท 

 
เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชมุจงึแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามมาลว่งหน้าและไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสง่คําถามมาในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ ดําเนินการ
ประชมุจงึเชิญท่านประธานกลา่วขอบคณุผู้ ร่วมประชมุและปิดการประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 

 

                                                     
ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ 

                                                         นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู 
                                                         ประธานกรรมการบริษัท 
 
                                                              

 ลงช่ือ          ผู้บนัทึกการประชมุ 
                                                        นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ 

เลขานกุารบริษัท 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

1. นายธราธร  ยวงบณัฑิต 

  อายุ 41 ปี    สัญชาต  ิ  ไทย            

  ตาํแหน่งปัจจุบนั       กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
                                      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

  วันท ี่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 มกราคม 2545     

  จาํนวนปีท ี่เป็นกรรมการ  18 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

  วันท ี่แ ต่งตัง้ครัง้ล่าสุด  20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ                    

                               หุ้นบริษัท เอ็ม วชิัน่ จํากดั ประจําปี 2560) 

   จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท(หลงัแปรสภาพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1 วาระ                   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         กรรมการ/กรรมการบริหาร 
หลักเกณฑ์และวธิ ีการสรรหา  เ ป็นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท  และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบั
กลยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท        เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหาร งาน
และหลกัการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2562   คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
                                                                            คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 

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

คุณวุฒกิารศกึษา    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการท ี่เป็นบริษัทจดทะเบียน     2545 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
                                                                                       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
                                                                                       บริษัท เอ็ม วชิัน่ จํากดั (มหาชน) 

- กจิการท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   2550 –  ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอม็วี ฟู้ดส์ จํากดั 
              2554 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เอ็มว ีออนไลน์ จํากดั 
                                                       2562 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ ื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไม่มี – 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไม่มี – 

ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย           – ไม่มี – 

คุณสมบตัต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                       – ไม่มี – 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา                – ไม่มี – 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

2. นายธีรวฒัน์  สุวรรณพนิิจ 

    อายุ 41 ปี    สัญชาต  ิ   ไทย            

    ตาํแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
                                     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 

    วันท ี่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 มกราคม 2545     

     จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ  18 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

 วันท ี่แต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุสามญั             
ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั ประจําปี 2560) 

      จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท  (หลงัแปรสภาพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วาระ                 

 ประเภทกรรมการท ี่จะเสนอแต่งตัง้        กรรมการ/กรรมการบริหาร 

หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหา                    เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย 
เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 
สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท      เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหาร งา
และหลกัการในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2562           คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
                                                                   คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครัง้ 

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

คุณวุฒกิารศกึษา              ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม       ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการท ี่เป็นบริษัทจดทะเบียน       2545 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
                                                                                          ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
                                                                                          บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- กจิการท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      2550 –  ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอม็วี ฟู้ดส์ จํากดั 
2554 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เอ็มว ีออนไลน์ จํากดั 
2562 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ ื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไม่มี – 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไม่มี – 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย           – ไม่มี – 

คุณสมบตัต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                         – ไม่มี – 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา                 – ไม่มี – 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

3. นางสาวประพมิพรรณ เลิศสิร ิสิน 

       อายุ 41 ปี    สัญชาต  ิ   ไทย            

       ตาํแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
                                      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 

       วันท ี่แต่งตัง้ครัง้แรก     17 พฤษภาคม 2559     

         จาํนวนปีท ี่ เป็นกรรมการ  4 ปี  (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

    วันท ี่แ ต่งตัง้ครัง้ล่าสุด  20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุสามญั                   
ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั ประจําปี 2560) 

         จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภาพวนัท่ี 9 มี.ค.2561) 1วาระ              
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้         กรรมการ/กรรมการบริหาร 
หลักเกณฑ์และวธิ ีการสรรหา  เ ป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท  และได้ รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้าง 
ขวางในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบั   กล
ยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัท สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท        เป็นผู้ ร่วมดแูลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหาร งาน
และหลกัการในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ประวัตกิารเข้าประชุมปี 2562   คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้  
                                                                   คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 

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

คุณวุฒกิารศกึษา             ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการงานคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม      ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการท ี่เป็นบริษทัจดทะเบียน     2559 – ปัจจบุนั    กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
                                                                                       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
                                                                                       บริษัท เอ็ม วชิัน่ จํากดั (มหาชน) 
- กจิการท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    2550 –  ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอม็วี ฟู้ดส์ จํากดั 

          2562 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากดั 
  2562 –  ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งอ ื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไม่มี – 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไม่มี – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  – คูส่มรสนายโอภาส เฉิดพนัธุ์ – 
คุณสมบตัต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                         – ไม่มี – 
ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา                 – ไม่มี – 
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คาํชีแ้จง เรื่อง วธิ ีมอบฉันทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องสัมมนาชัน้ 12  บริษัท สิทธิผล  1919 จํากัด เลขท่ี 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8) 

 
วธิ ีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจํานวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 

2. แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

3. แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน  

               ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 

1.2 ผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  ให้เลือกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ของบริษัทตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ คือ 

 ผศ. อรทยั วานิชดี  กรรมการอิสระ 

 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงัสํานกังาน

บริษัทเลขท่ี 11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันท ี่ 23 กรกฎาคม 

2563 

 
หลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) ก่อนเข้าร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บคุคลธรรมดา 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
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(2) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ ถือหุ้ น 

ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

1.2 นิติบคุคลโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเองลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทน 

นิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ท่ีมา

ประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ 

ผู้ มีอํานาจ) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแล้ว 

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

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้ มอบ

ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

(1) ใบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแล้ว 

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

ลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับ

มอบฉันทะ ในกรณีท่ีผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามตามหนงัสือรับรอง

นิติบุคคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจทกุทอดตลอดสายท่ีระบุให้บุคคลท่ีมา

ประชมุมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

(3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทัง้นีต้้องมีข้อความท่ีแสดงให้เห็นวา่บคุคลท่ีลงลายมือ

ช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคล ท่ีบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 

(5) เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 (2) 
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3. กรณีผู้ถอืห ุ้นท ี่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดแูลห ุ้น 
(1) ใบลงทะเบียน  

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

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2 

(4) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน  (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงลาย 

มือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(5)    หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 

ในกรณีท่ีต้นฉบบัเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของ    

คําแปลโดยผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท 

หมายเหตุ 

โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าและลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระท ั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่

สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian))  

2. ในกรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ ร ับมอบฉ ันทะจะต้องออกเส ียงลงคะแนนตามที ่ผู้มอบฉ ันทะระบ ุไว้ ในหนงัส ือมอบฉันทะเท ่านั น้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ ร ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบ ุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว ่า 

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบ ุไว้ ไม ่ช ัด เจน  หรือในกรณีที ่ที ่ประช ุมมีการพิจารณาหรือลงมต ิในเ รื ่องใดนอกเหนือจากที ่ระบุ 

ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ   
สาํหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบั

หนึง่ (1) เสยีงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
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2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
วธิ ีปฏบิตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก   

ท่ีประชมุวา่ ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยกมือขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีในหนังสือมอบฉันทะ

กําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)  

 
มตขิองท ี่ประชุมผู้ถอืห ุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้

    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ  

     กรณีอืน่ ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มตขิองท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

1. หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ

เลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็น

พิเศษนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้  

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  
ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในท่ีประชุมจะขอให้   
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัรยืนยันการ
ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ออกจาก
จํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  

 
กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรยืนยันการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบตัรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี 
คสัโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากบั 
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ข้อบงัคับ 
ของ 

บริษัท  เอ ็ม วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถ ือห ุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด          
จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง
และเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา  ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพื่ออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง

ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุม

ในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงตามท่ี
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 



สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 5 

บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) / หน้า 43 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน  
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน      
ท่ีประชมุดงักล่าว 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอื่น  

  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี
สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลกิบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
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ข้อ 41. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 (2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบบญัชีท่ีผ่านมา 

 (3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

 (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (6) กิจการอ่ืน ๆ 
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นิยามกรรมการอ ิสระของบริษัท  เอ ็ม วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และมีจํานวน
ไม่น้อยกวา่ 3 คน วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ 
และเม่ือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้
กรรมการอิสระเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนใหม่
แทนกรรมการอิสระคนเดิมท่ีหมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ
มีคณุสมบติั ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา    คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ/1 กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

/1 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อ่ืน
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้
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การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขออนุญาตต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคําขอ
อนญุาตตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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ข้อมูลของกรรมการอ ิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือห ุ้น 

   ผศ. อรทยั วานิชดี 

อายุ 64 ปี    สัญชาต  ิ  ไทย            

ตาํแหน่งปัจจุบัน   -  กรรมการอิสระ 
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                          -  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

 -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

วันที่แ ต่งตัง้ครัง้แรก        21 กมุภาพนัธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุวิสามญั           
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560) 

วันที่แ ต่งตัง้ครัง้ล่าสุด     25 เมษายน 2562 (ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุสามญั               
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562) 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ                           2 ปี 11 เดอืน (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลงัแปรสภาพ วนัท่ี 9 มี.ค.2561)     1 วาระ 

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

คุณวุฒกิารศกึษา        ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
         ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

การผ่านหลักสูตรของสมาคม                    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

ประวัตกิารทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                       
- กจิการท ี่เป็นบริษัทจดทะเบียน        2560 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
                                                                                        บริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน      

                                                                                               บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- กจิการท ี่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน       2561 – ปัจจบุนั  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
                                                        2558 – ปัจจบุนั  หุ้นสว่น ห้างหุ้นส่วนจํากดั คิดสไมลบายฮอปเปอร์ 
                                                        2550 – 2561      อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
                                                        2548 – ปัจจบุนั   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัรังสิต 
                                                        2538 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
                                                         

การดาํรงตาํแหน่งอ ื่นในบริษัทจดทะเบียน                           – ไม่มี – 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอ ื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   – ไม่มี – 

คุณสมบตัต้ิองห้ามของกรรมการบริษัท                       – ไม่มี – 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัทท ี่่ อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท ี่่ ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่่ีปรึกษาท่่ีได้รับเงินเดือนประจํา   – ไม่เป็น – 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่่ีปรึกษากฎหมาย) – ไม่เป็น – 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ          – ไม่มี – 

การมีส่วนได้เสียพเิศษท ี่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ  ในทกุวาระท ี่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ ้           – ไม่มี – 

ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย            – ไม่มี – 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา                 – ไม่มี – 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซ ับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at        
        
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ                     
 I/We                                                        Nationality  
 อยูเ่ลขท่ี                ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อําเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code  
 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอ ็ม วชิ ั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั           เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                        shares   and have the rights to vote equal to         votes as follows 

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

     preference share                     shares   and have the rights to vote equal to              votes 
   
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of the followings) 

 
  1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 

Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง         อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                      Sub-District                        District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                 Postal Code                
               
 หรือ/Or 
 
ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 
Name                                        age                  years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง        อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                      Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                 Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 

  

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชมุสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020. 
 

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
 individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

 ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form 

 B. provided. 
 

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

(แบบท ี่กาํหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉันทะท ี่ละเอ ียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า        สญัชาต ิ                    
 I/We                                                        Nationality  
 อยู่เลขท่ี                ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง             
 Residing/located at no.            Soi   Road   Sub-District 
 อําเภอ/เขต                  จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code 
  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอ ็ม วชิ ั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

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

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

   หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
 preference share   shares   and have the rights to vote equal to    votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลอืกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of followings) 

 
 1.ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 

Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง        อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                 

หรือ/Or 

ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 
Name                                        age             years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง        อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  

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

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 

 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชมุสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020. 

 
เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัพุธท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows: 

วาระท ี่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2562 
Agenda 1   To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended    

 December 31, 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไร  และการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วาระท ี่ 5                           พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท  และการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
                                        ประจาํปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 

2020 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 6   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation 

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

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

ก.  เลือกตัง้กรรมการท ัง้ช ุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

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

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

3.  ช่ือกรรมการ นางสาวประพมิพรรณ เลศิสิริสนิ 
 Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 7   พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2020 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท ี่ 8   พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 9   พจิารณาอนุมัตแิ ก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิ ข้อ  3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 
Agenda 9 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3. (objectives)  

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระท ี่ 10   เรื่ องอ ื่น ๆ  (ถ้ามี) 
Agenda 10 Other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพจิารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

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

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

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder 
 cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
 individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
 มอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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.  

----------------------------------------------------------------------- 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีท ี่ผู้ถือหุ้นท ี่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 
 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed  

a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper) 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at              
  
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                       สญัชาติ______________________________   
            I/We                                              Nationality  
 อยูเ่ลขท่ี                ซอย   ถนน   ตําบล/แขวง                     ____                   
 Residing/located at no  .          Soi   Road   Sub-District 

 อําเภอ/เขต                                      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
 District                    Province                                    Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                              
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  เอ ็ม วชิ ั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”) 

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

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

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

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

 1.ช่ือ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 
Name                                       age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง        อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              
 
 หรือ/Or 
 
ชื่อ                                             อาย ุ                  ปี อยูบ้่านเลขท่ี    __ 
Name                                        age                   years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง        อําเภอ__________ __ ___ 
Road                                     Sub-District                           District 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์                             _ 
Province                                Postal Code                              

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 และระบรุายละเอียดของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  
and provide the details of the proxy 
(proxies). 
 

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 
Attachment 7 
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 2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
The independent director of the Company as follows: 
ผศ. อรทยั วานิชดี 
Asst. Prof. Orathai Wanitdee 
ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชมุสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in 
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020. 

 
เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows: 

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

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

  หุ้นสามญั          หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       ordinary share                        shares    and have the rights to vote equal to                                      votes  
  หุ้นบริุมสทิธิ          หุ้น          และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share                                  shares    and have the rights to vote equal to                                       votes 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

วาระท ี่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2562 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระท ี่ 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating result for the year ended December 31, 2019 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท ี่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3 To consider and approve the Company’ s audited financial statements for the accounting period ended    
 December 31, 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาทําเคร่ืองหมาย
 เพ่ือเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No .2, please mark  
to select the independent director 
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วาระท ี่ 4                     พิจารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไร  และการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
Agenda 4 To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระท ี่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and determination of the audit fee for 2020 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระท ี่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท ี่ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the election of the Company’s directors to replace those due to retire by rotation 

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

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

ก.  เลือกตัง้กรรมการท ัง้ช ุด 
A. Election of entire group of nominated directors 
 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove   Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B.  Election of each nominated directors individually 

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

 Approve Disapprove  Abstain 

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

 Approve Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลศิสิริสนิ 
 Director’s name Miss Prapimpan Lertsirisin 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 
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วาระท ี่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the directors for 2020 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท ี่ 9 พจิารณาอนุมัตแิ ก้ไขเพ ิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธ ิ ข้อ  3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 
Agenda 9 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association Clause 3. (objectives)   

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
       Approve       Disapprove  Abstain 

 
วาระท ี่ 10  เรื่ องอ ื่น ๆ  (ถ้ามี) 
Agenda 10               Other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve       Disapprove  Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

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

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี  ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 
 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

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

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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จํากดั เลขท่ี 999 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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.  

----------------------------------------------------------------------- 
 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

� วาระท ี่   เรื่ อง   
Agenda Re: 

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

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

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 


