เลขที่ MVP023/2563
16 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (ยกเลิก Record Date วันที่ 9 มีนาคม 2563)
และยังคงงดจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั ง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. และที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้ มีมติเปลี่ยนแปลง
สถานที่ประชุมเป็ น ณ ห้ องสัมมนาชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จากัด เลขที่ 99 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
เนื่องจากประกาศหัวหน้ าผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมัน่ คง ลงวันที่
3 เมษายน 2563 เรื่ อง ห้ ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมัว่ สุม เพื่อลดโอกาสการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้ การควบคุมโรคทันเวลา และจากัดการชุ มนุมของประชาชนในวง
กว้ าง บริ ษัทได้ มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดอย่างใกล้ ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี ้ แม้ ว่าจะจัดเตรี ยมมาตรการรั บมือไว้ อย่างรั ดกุมเพียงใด ก็อาจมีความเป็ นไปได้ ที่จ ะไม่
สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดได้ อย่างเพียงพอ อีกทังสถานการณ์
้
ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่มีความผันผวน
ตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ วา่ จะเป็ นอย่างไร
คณะกรรมการของบริ ษัทจึงได้ จดั ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
ได้ มีมติเห็นสมควร ดังต่อไปนี ้
(1) อนุมัติให้ เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริ ษัทออกไปอย่ างไม่มีก าหนด
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยให้ ยกเลิกกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และรวมถึงให้ ยกเลิกวันกาหนดรายชื่ อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563 และยังคงมติงด
จ่ายเงินปั นผลตามมติครัง้ ก่อนที่มีการเสนอ ส่วนวาระการประชุมยังคงเป็ นตามเดิมที่กาหนดไว้ โดย
การเลื่อนการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ เช่น

งานมหกรรมโทรศัพท์ มือถื อ Thailand Mobile EXPO งานแข่งขันกี ฬาวิ่ง งานท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬ า
ในช่วงปลายปี ยงั จัดตามเดิมอยู่ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
(2) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ มีการพิจารณา
ผ่อนคลายโดยหน่วยงานราชการ และเป็ นช่วงที่เหมาะสมในการจัดประชุม คณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณากาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) อีกครัง้ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทรับทราบต่อไป
บริ ษัทต้ องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 อย่างกะทันหัน
และไม่มีกาหนด เนื่องด้ วยสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริ ษัท จะติดตามสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ ชิด และเมื่อสถานการณ์ คลี่คลายและมีค วาม
เหมาะสมที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริ ษัท จะได้ แจ้ งให้ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ
ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

