ที SONIC-031/2563
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรือง
เรียน

กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
(สําหรับผลประกอบการ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทีสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครังที 1/2563 ซึงประชุมเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี
1.

คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับรอบปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

2.

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
2.1 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จํานวน 2,239,182 บาท
2.2 การจ่ายเงินปั นผล ตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครังที 1/2563 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์
2563 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับ
ปี ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ 44,783,640 บาท รวมทังจัดสรรกํา ไรสํา หรับ ปี เป็ น เงิ น สํา รองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวน 2,239,182 บาท (อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิสาํ หรับปี ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานของรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่วนั ที
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จํานวน 550,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ
0.05 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 27,500,000 บาท
บริษัทฯ จะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date)
ในวันที 30 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 22 พฤษภาคม 2563
ให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป

3.

คณะกรรมการมีมติแต่งตังกรรมการบริษัททีออกตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
ท่านที 1 รศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ์
ท่านที 2 นายวุฒิชยั สุรยิ วรวงศ์

4.

คณะกรรมการมีมติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที 34 ถึง 41
ข้อความดังนี
ข้อ 34
ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40

ข้อ 41

5.

ประกอบกิจการให้บริการฝึ กอบรมการจัดการสินค้า
ประกอบกิจการให้คาํ แนะนําและคําปรึกษาด้านการจัดการสินค้า
ประกอบกิจการนําเข้าวัสดุและบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ในการบรรจุหีบห่อทุกชนิด
ประกอบกิจการส่งออกและให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็ น
ต้น รวมทังบริการขนส่งสินค้าดังกล่าว
ประกอบกิจการซือขาย ให้เช่า ให้เช่าซือรถยนต์ทกุ ชนิด ขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง พร้อม
ทังติดตังสําหรับรถยนต์ทกุ ชนิด
โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องทีเกิดจากการจําหน่ายสินค้า การให้บริการ การให้กูย้ ืมเงิน ให้เช่า
เช่าซือซึงสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด
ประกอบกิ จการให้คาํ ปรึกษา แนะนํา และดําเนินการด้านติดตามทวงถามหนีสิน รวมทัง
ธุรกรรมต่างๆทีเกียวข้องกับการทวงถามหนีสิน (เมือได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
แล้ว)
ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ เป็ นตั ว แทนเรี ย กเก็ บ หนี หรื อ รับ ชํา ระเงิ น และจากการเพิ ม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวบริษัทจะต้องแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว

คณะกรรมการมีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องออทัม โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขที 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ถนน
สาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3

วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
พิจารณารับทราบรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี
บัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต
พิจารณาและอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรเพือเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมา สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563

วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9
วาระที 10
วาระที 11

พิจารณาและอนุมตั ิเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิมเติมจํานวน 1 คน จาก 7 คน เป็ น
8 คน
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 ถึง 41
พิจารณารับทราบการแก้ไข/เปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO
เรืองพิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

ทังนีคณะกรรมการมีมติกาํ หนดให้ผมู้ ีรายชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที 9 มีนาคม 2563 มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซึงเป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
อนึง ตามทีบริษัทฯ ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ส่งคําถาม
ล่วงหน้า และเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า
ตังแต่วนั ที 11 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ได้เปิ ดเผยบนเว็บไซด์ของบริษัทที http://www.sonic.co.th ส่วนนัก-ลงทุน
สัมพันธ์ นันปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เสนอเรืองใดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2563
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน)
-ลงนาม(ดร.สันติสขุ โฆษิอาภานันท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

-ลงนาม(นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย)
กรรมการ

