
 

เลขที่ MVP021/2563 

                                                  2 เมษายน 2563 

เร่ือง      การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และมาตรการการจดัประชุมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย   1.แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ 

บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้
ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ประชมุได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์ในเร่ืองส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปัจจุบนั ซึ่งมี
ความรุนแรงมากขึน้ เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สัง่ปิด
สถานที่เป็นการชัว่คราว (ฉบบัที่ 4) ก าหนดให้ปิดสถานที่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครเป็นการชัว่คราว ตัง้แต่วนัที่  28 มีนาคม 
2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยประกาศดงักลา่วให้รวมถงึสถานท่ีให้บริการห้องประชมุ ห้องจดัเลีย้ง สถานท่ีจดัเลีย้ง รวมถงึ
สถานที่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั สง่ผลให้บริษัทไมอ่าจจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ขึน้ ณ สถานที่ก าหนดไว้ได้
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติตามค าสัง่ของกรุงเทพมหานคร  จึงมีมติให้
เปลีย่นแปลงสถานท่ีจดัประชมุโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

จากเดิม:      ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้องประชมุ Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1)         
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

             เปลีย่นเป็น:   ณ ห้องสัมมนาชัน้ 12 บริษัท สทิธิผล 1919 จ ากดั เลขที่ 99 ถนนพระราม 3                  
แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120                                           
โดยจดัให้มีการประชมุตามวนัที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. วาระการประชมุและเอกสารการ
ประชมุตามหนงัสอืเชิญประชมุตามเดิมที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

และทัง้นีท้ี่ประชมุได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุได้ 

 



 

นอกจากนีบ้ริษัท มีความห่วงใยในสขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และเจ้าหน้าที่ท่ี
เข้า ร่วมการประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
บริษัทจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. ขอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึง่แสดงใน สิง่ที่สง่
มาด้วย 7 ของหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ลว่งหน้า) โดยสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐาน มายงั “เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11/1 ซอยรามค าแหง 121 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240” ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 
 

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า 
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะ
บนัทึกค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้น
สามารถสง่ค าถามลว่งหน้าพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ มายงั เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 11/1 
ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2563 หรือ อีเมล 
ir@mvisioncorp.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-735-2719 
 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นปฎิบตัิตามแนวทางการด าเนินงานจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ปอ้งกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ดงันี ้

3.1 ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคดักรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) โรค
ไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ทา่นปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตักิารเดินทางของทา่น อาจถือเป็นความผิด
ตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2558  

3.2 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตใหผู้ ถือหุ้น ท่ีมีความเสีย่งเข้าร่วมประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลบัจาก
ต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนอ้ยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วม
ประชมุและกรณีผู้ ถือหุ้น มีอณุหภมูิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

3.3 บริษัทเตรียมการเพื่อลดความแออดัของผู้ ถือหุ้นในพืน้ที่ประชุม โดยจดัเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ 
คือ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน รวมถึงระยะหา่งระหวา่งบคุคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพืน้ท่ีจดั
ประชุม และการจัดที่นัง่ในการประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัดและสามารถรองรับผู้ ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นัง่ 
เทา่นัน้ โดยบริษัทจะระบเุลขที่นัง่ให้ผู้ ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นนัง่ตาม
หมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ และเมื่อที่นัง่เต็มแล้ว 
บริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉนัทะแทนการเข้าร่วมประชมุ 

3.4 บริษัทจะด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัประชมุก่อนเร่ิมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้น
ใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ท าความสะอาดก่อนเข้าบริเวณที่ประชมุ  

mailto:ir@mvisioncorp.com


 

3.5 ผู้ ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามยัของตนเองเสมอ โดยทางบริษัทได้มีการส ารองหน้ากากไว้ให้และต้องผา่น 
การคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่ประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ท่ีประชุม
ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม 
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

3.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีผา่นการคดักรองต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามยัของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ  
3.7 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้สง่ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อน าสง่ค าถามแก่  

ประธานกรรมการตอ่ไป 
3.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดั

ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทา่นทราบทางเว็ปไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com 
 

จากมาตรการคดักรองดงักลา่วข้างต้น อาจท าให้เกิดความลา่ช้าในการด าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุบริษัทต้อง 
ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินีอ้ยา่งเคร่งครัด 

 
 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
          
 
 
                             (นายโอภาส เฉิดพนัธุ์) 
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                      บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
                                           แผนที่แสดงที่ตัง้การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

 
 
 
 


