เลขที่ MVP037/2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และการงดการ
จ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
ได้ มีมติให้ เลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริ ษัทออกไปไม่มีกาหนด และยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2563 (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้ แจ้ งแล้ วนัน้ อย่างไรก็ดี ขณะนี ้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้ คลีค่ ลายไปบางส่วนแล้ ว และมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
บริ ษัท ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในเรื่ องสาคัญดังนี ้
1. มีมติอนุมตั ิกาหนดวัน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทประจาปี 2563 ขึ ้นใหม่ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 ณ ห้ องสัมมนาชัน้ 12 บริ ษัท สิทธิผล 1919 จากัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและการกาหนดค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ ไข
วัตถุประสงค์ในข้ อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิม่ วัตถุประสงค์ใหม่อีก 4 ข้ อ คือข้ อ 57 ถึง 60
รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงสิ
ั ้ ้น 60 ข้ อ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทัง้ นี ้ บริ ษัท กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอานาจภายใต้ ข้อจากัดของ
กฎหมายในการพิจารณาแก้ ไข เพิ่มเติม และ/หรื อ กาหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ตามสมควร
2. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ของบริ ษัทสาหรับ
รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสาหรับ ผล
การด าเนิน งานของบริ ษั ทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 เป็ นทุน สารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
5. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพือ่ พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจาปี 2563
จากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิรก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี ข้างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
6. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายธราธร ยวงบัณฑิต
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากวาระทัง้ 3 ท่าน เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่

7. มี ม ติ ใ ห้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติก ารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ คา่ ตอบแทน ดังนี ้
ตำแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง *
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ ำเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ (บำท)
ทีเ่ สนอสำหรับปี 2563

ปี 2562

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท
10,000 บาท

*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และ 2563
8. มีมติอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ ผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบรับอนุญาต และได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
9. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของ
บริ ษัท รวม 3 ข้ อ คือข้ อ 27 37 และ 38 โดยมีรายละเอียดของข้ อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมี กรรมการมา ข้ อ 27.
ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดจึ ง จะครบองค์ ป ระชุ ม และให้
ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่รอง
ประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือ เสีย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ง มีเ สีย งหนึ่ง

ข้ อบังคับเสนอแก้ ไขใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นกำรประชุม
ด้ วยตนเองหรื อโดยกำรประชุ ม ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมกำร
ไม่น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ ประธาน
กรรมการท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ ป ระชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ใน
กรณี ที่ ร องประธานกรรมการอยู่ให้ ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุม แต่ถ้ า ไม่มี ร อง
ประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มา
ประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานที่
ประชุม

ข้ อบังคับปั จจุบนั
(1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนั ้น และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ป ระธานในที่ป ระชุม ออกเสีย งเพิ่ม ขึ ้นอีก หนึ่ง
เสียงเพื่อเป็ นการชีข้ าด
ข้ อ 37. ในการเรี ย กประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ ค ณะกรรมการ
จัด ท าเป็ นหนัง สือ นัด ประชุม โดยระบุส ถานที่
วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ อง
ที่จ ะเสนอต่อ ที่ป ระชุม พร้ อมด้ ว ยรายละเอีย ด
ตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา
แ ล้ ว แ ต ่ก ร ณ ี ร ว ม ทั ้ง ค ว า ม เ ห ็น ข อ ง
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(7) วัน ก่อ นวัน ประชุม ทั ้งนี ้ให้ ล งโฆษณาคา
บอกกล่า วนัด ประชุม ในหนัง สือ พิม พ์ก ่อ นวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทั ้งนี ้ สถานที ่ที ่จ ะใช้ เ ป็ นที ่ป ระชุม จะอยู ่ใ น
จัง หวัด อัน เป็ นที ่ตั ้งสานัก งานใหญ่ข องบริ ษั ท
หรื อ จัง หวัด ใกล้ เ คีย งตามที่ค ณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้

ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมด และต้ อ งมี ห้ ุน นับ
รวมกัน ได้ ไม่น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดจึ ง จะครบ
องค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ใด
เมื่ อ ล่ ว งเวลานั ด ไปแล้ วถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่ ว โมง

ข้ อบังคับเสนอแก้ ไขใหม่
การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1)
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ น
ได้ เสี ย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อี ก หนึ่ง
เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ไม่ ว่ำจะเป็ นกำร
ประชุ มด้ วยตนเอง หรื อโดยกำรประชุมผ่ ำน
สื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ คณะกรรมการจั ด ท า
หนัง สื อ นัด ประชุ ม โดยระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้ วยบริ ษัทมหาชนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ ด
วัน (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคา
บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ นวั น
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทัง้ นี ้ หำกกำร
ประชุ ม ในครำวนั ้น เป็ นกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษัทสำมำรถจัดส่ งหนั งสือ
เชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
โดยจดหมำยอีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ทั ้งนี ้ สถานที ่ที ่จ ะใช้ เ ป็ นที ่ป ระชุม จะอยู ่ใ น
จัง หวัด อัน เป็ นที ่ตั ้งส านัก งานใหญ่ข องบริ ษัท
หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อกรุ งเทพมหานคร หรื อ
ณ ที่อื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ซ่ ึงได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรจะกำหนด หรื อ
คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ จั ด กำรประชุ ม
ผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรประชุม
ด้ วยตนเองหรื อโดยกำรประชุ ม ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมกันได้ แล้ ว
ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้

ข้ อบังคับปั จจุบนั
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุม
ผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และในกรณีนี ้ให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อบังคับเสนอแก้ ไขใหม่
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้
ถื อ หุ้น ได้ เ รี ย กนัด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้ องขอ ให้ ก าร
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
นัด ประชุ ม ใหม่ แ ละในกรณี นี ใ้ ห้ ส่ ง หนัง สื อ นั ด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
ประชุ ม ในการประชุ ม ครั ง้ หลัง นี ไ้ ม่ บัง คั บ ว่ า
จะต้ องครบองค์ประชุม

10. มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 3.(วัตถุประสงค์) ของบริ ษัท โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์ในข้ อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์
ใหม่อีก 5 ข้ อ คือ ข้ อ 57 ถึง 60 รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงสิ
ั ้ ้น 60 ข้ อ เพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจที่มีอยู่
ปั จจุบนั และที่จะมีขึ ้นในอนาคตของบริ ษัท ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
ข้ อ 45. ประกอบกิ จ การ รั บ จั ด จั ด การ ออกแบบ ข้ อ 45.
สร้ างสรรค์คอนเซ็ป โปรโมท โฆษณางาน จัดหา
รางวัล อาหารเครื่ อ งดื่ ม ดูแ ลความปลอดภัย
อานวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท โดยเฉพำะกำรจัดงำนวิ่งมำรำธอน

วัตถุประสงค์ แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ประกอบกิ จ การ รั บ จั ด จั ด การ ออกแบบ
สร้ างสรรค์คอนเซ็ป โปรโมท โฆษณางาน จัดหา
รางวัล อาหารเครื่ อ งดื่ ม ดูแ ลความปลอดภัย
อานวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกี ฬาทุก
ประเภท

ข้ อ 53. ประกอบธุรกิ จให้ เช่า ให้ เช่าช่วง จาหน่าย จัดหา ข้ อ 53. ประกอบธุ ร กิ จ ให้ เช่ า ให้ เช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย
นาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อให้ เช่าหรื อจาหน่าย
ออกแบบ ตกแต่ งภำยใน จัดหา นาเข้ ามาจาก
บริ การซ่อมแซม และบารุ งรักษาซึ่งยานพาหนะทุก
ต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ เช่ า หรื อ จ าหน่ า ย บริ ก าร
ประเภทสาหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้ แก่ รถบ้ าน
ซ่อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภท
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน
ส าหรั บ กิ จ กรรมสัน ทนาการ ได้ แก่ รถบ้ าน
ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ตา่ ง ๆ ทุกประเภท
จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน
ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ตา่ ง ๆ ทุกประเภท
ข้ อ 57. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลีย่ น ให้
เช่า รับซ่อม นาเข้ า ได้ แก่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
เครื่ องมือสือ่ สาร สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
อะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้ าดังกล่าว
ข้ อ 58. ประกอบกิจการค้ า และการจาหน่ายแพ็คเก็ต
คูปองที่พกั
-

ข้ อ 59. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลีย่ น ให้
เช่า รับซ่อม นาเข้ า ได้ แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซิก้าร์ ตู้เย็น
ตู้แช่เย็น รวมทังอะไหล่
้
และส่วนประกอบของ
สินค้ าดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ปัจจุบัน
-

วัตถุประสงค์ แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้ อ 60. ประกอบการค้ า จาหน่าย ซื ้อขาย แลกเปลีย่ น ให้
เช่า รับซ่อม นาเข้ า ได้ แก่ รถจักรยานยนต์ รถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้ า ของเล่น รวมทังอะไหล่
้
และ
ส่วนประกอบของสินค้ าดังกล่าว

และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. ดังนี ้
หนังสือบริคณห์ สนธิปัจจุบัน
หนังสือบริคณห์ สนธิแก้ ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 56 ข้ อ รายละเอียด ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 60 ข้ อ รายละเอียด
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
ตาม บมจ.002 ที่แนบ
บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่
จะจัดเตรี ยมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย จึงเรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาดังนี ้
- สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่บริ ษัทจะจัดส่งพร้ อมกับรายชื่ อกรรมการอิสระที่จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะแจ้ งรายละเอียด รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการร่ วมประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่จะจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

