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ที่ สป 8/2563
วันที่ 1 เมษายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
วันที่ 30 เมษายน 2563 ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และจัดการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อการจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 8/2563 ซึง่ ประชุม
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มกี ารประชุมเพือ่ ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีไ่ ด้แพร่
ระบาดเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีผตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องรวมทัง้ มีการแพร่กระจายไปในวงกว้าง
มากขึน้ อย่างไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมี
ลักษณะเป็ นการรวมกลุ่มคนหมูม่ าก หรือการชุมนุ มของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และลดอัตรา
ความเสีย่ งในการแพร่กระจายสูบ่ ุคคลทัวไปได้
่
โดยง่าย บริษทั ฯ ซึง่ ได้ตดิ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ มาโดย
ตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ท่จี ะเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุน้ีเพื่อเป็ นการตอบสนอง
นโยบายภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยของผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน อีกทัง้ ยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ทีป่ ระชุมทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2563 มีมติอนุมตั ดิ งั นี้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ กําหนดให้จดั ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ไปโดยไม่มกี ําหนด ยกเลิก
กําหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปี 2563 ที่ได้กําหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563
รวมทัง้ ให้ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2563 ที่กําหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์ คลี่คลายลง และมีความเหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ขึน้ ใหม่โดยเร็ว
และจะแจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทราบต่อไป ทัง้ นี้การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
2. เพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดจากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มกี ําหนด
และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามไปตามมาตรา 115 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่
แก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กําหนดไว้วา่ “การจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ...” ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในวันที่ 30
เมษายน 2563 อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล เพื่อให้บริษทั สามารถจ่ายเงินปนั
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ผลได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามกําหนดการเดิมทีไ่ ด้แจ้งไว้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะ
จ่ายให้เฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันเดิมทีไ่ ด้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

........................................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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