เลขที่ MVP021/2563
2 เมษายน 2563
เรื่ อง

การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และมาตรการการจัดประชุมภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้
ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ประชุมได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ในเรื่ องสาคัญดังต่อไปนี ้
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
ด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปั จจุบนั ซึ่งมี
ความรุ นแรงมากขึ ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานครได้ มีประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง สัง่ ปิ ด
สถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) กาหนดให้ ปิดสถานที่ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นการชัว่ คราว ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มีนาคม
2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยประกาศดังกล่าวให้ รวมถึงสถานที่ให้ บริ การห้ องประชุม ห้ องจัดเลี ้ยง สถานที่จดั เลี ้ยง รวมถึง
สถานที่อื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ส่งผลให้ บริ ษัทไม่อาจจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ขึ ้น ณ สถานที่กาหนดไว้ ได้
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิ บัติตามคาสัง่ ของกรุ งเทพมหานคร จึงมีมติให้
เปลีย่ นแปลงสถานที่จดั ประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จากเดิม:

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เปลีย่ นเป็ น: ณ ห้ องสัมมนาชัน้ 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จากัด เลขที่ 99 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โดยจัดให้ มีการประชุมตามวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. วาระการประชุมและเอกสารการ
ประชุมตามหนังสือเชิญประชุมตามเดิมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
และทังนี
้ ้ที่ประชุมได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมได้

นอกจากนี ้บริ ษัท มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ที่
เข้ า ร่ วมการประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษัทจึงขอแจ้ งแนวทางปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. ขอให้ ผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึง่ แสดงใน สิง่ ที่สง่
มาด้ วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว (แนะนาให้ ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้ า) โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน มายัง “เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอ็ม วิ ชนั่ จากัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามคาแหง 121
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240” ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563
2. ขอแจ้ งช่ องทางการส่ งคาถามล่ วงหน้ า
โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุ มได้ เป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งบริ ษัท จะ
บันทึกคาถามและคาตอบไว้ ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ มายัง เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอ็ม วิ ชนั่ จากัด (มหาชน) 11/1
ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 หรื อ อีเมล
ir@mvisioncorp.com หรื อ โทรสารหมายเลข 02-735-2719
3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่มีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บริ ษัทขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นปฎิบตั ิตามแนวทางการดาเนินงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท อย่างเคร่ งครัด เพื่อ
ป้องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี ้
3.1 ขอความร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) โรค
ไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ทา่ นปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัตกิ ารเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
3.2 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหผู้ถือหุ้น ที่มีความเสีย่ งเข้ าร่วมประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดินทางไปหรื อกลับจาก
ต่างประเทศที่เป็ นเขตติดต่ออัน ตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันเข้ าร่ วม
ประชุมและกรณีผ้ ถู ือหุ้น มีอณ
ุ หภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
3.3 บริ ษัทเตรี ยมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื ้นที่ประชุม โดยจัดเว้ นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ
คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริ เวณพื ้นที่จดั
ประชุม และการจัดที่นงั่ ในการประชุมซึ่งมีจานวนจากัดและสามารถรองรั บผู้ถือหุ้นได้ ประมาณ 30 ที่นงั่
เท่านัน้ โดยบริ ษัทจะระบุเลขที่นงั่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนัง่ ตาม
หมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรื อติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ และเมื่อที่นงั่ เต็มแล้ ว
บริ ษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้ าร่วมประชุม
3.4 บริ ษัทจะดาเนินการทาความสะอาดสถานที่จดั ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือให้ ผู้ถือหุ้น
ใช้ แอลกอฮอล์เจลหรื อสเปรย์ทาความสะอาดก่อนเข้ าบริ เวณที่ประชุม

3.5 ผู้ถือหุ้นจะต้ องสวมหน้ ากากอนามัยของตนเองเสมอ โดยทางบริ ษัทได้ มีการสารองหน้ ากากไว้ ให้ และต้ องผ่าน
การคัดกรองก่อนการเข้ าบริ เวณหรื อสถานที่ประชุม โดยบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ เข้ าบริ เวณพืน้ ที่ประชุม
สาหรั บท่านผู้ถือหุ้น ที่ไม่ผ่า นการคัดกรองยัง คงสามารถมอบฉันทะให้ ก รรมการอิ สระของบริ ษัท เข้ า ร่ ว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3.6 ผู้ถือหุ้นที่ผา่ นการคัดกรองต้ องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้ าร่วมประชุม
3.7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริ ษัทขอให้ สง่ คาถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท เพื่อนาส่งคาถามแก่
ประธานกรรมการต่อไป
3.8 หากสถานการณ์ มี การเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีข้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบทางเว็ปไซต์ของบริ ษัท www.mvisioncorp.com
จากมาตรการคัดกรองดังกล่าวข้ างต้ น อาจทาให้ เกิดความล่าช้ าในการดาเนินการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมบริ ษัทต้ อง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ินี ้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส เฉิดพันธุ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
แผนที่แสดงที่ตงั ้ การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

