ที่ ลข.350/2563

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง

แจ้งมติกาหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ งดจ่ายเงินปั นผล และการ
เผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ออกไปโดยไม่มกี าหนดนัน้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปั จจุบนั ได้คลีค่ ลายลงไปบางส่วนและมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จึงได้มมี ติดงั นี้
1. มีมติกาหนดให้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
2. มีมติให้กาหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ โดยถ่ายทอดสด
ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ของบริษทั ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ดังนี้
-

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

-

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557

-

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตต้า) กระทรวงดิจทิ จั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

-

เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กระทรวง
พาณิชย์

-

แถลงข่าวทาเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์เลือ่ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้ องกันไวรัส COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

-

FAQ เกีย่ วกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19

โดยให้กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และเปิ ด
ประชุมผ่านการถ่ายทอดสดระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. จากห้องประชุม สานักงานใหญ่ของ
บริษทั เลขที่ 121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี
จัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

2562

และการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะเปิ ดประชุมโดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้อง
ส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิ ญประชุมฯมายังบริษทั ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ email :
ir@sgfcap.com
เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั จะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ
คู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้สง่ มาแจ้งบริษทั
สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการทีส่ อดคล้องตาม
ข้อกาหนด สพธอ. อย่างไรก็ตาม บริษทั ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อนึ่ง บริษทั จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ
การให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามเกีย่ วกับบริษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่
www.sgfcap.com ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

เอกสารแนบท้าย
บริษทั ฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสีย่ งของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม จึงได้จดั การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึง่ เป็ นวาระการประชุม
ปกติตามหนังสือเชิญประชุมทีจ่ ะได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
การเปิ ดประชุมและการดาเนิ นการประชุม
บริษทั ฯจะดาเนินการตามข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9 ทีแ่ จ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หุน้
การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ (ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
บริษทั ฯขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม
การยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุ้น หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 ในหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษทั ที่ email : ir@sgfcap.com
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM meeting)
1. เมื่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์
และยืนยันตัวตนมายังบริษทั ภายในวันทีก่ าหนดแล้ว
บริษทั จะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทไ่ี ด้สง่ มา
แจ้งบริษทั สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุค๊ / แท๊ปเล็ต /
โทรศัพท์มอื ถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้าน
พืน้ ฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทัง้ แบบ E-meeting และ E-voting ตามวิธกี ารทัง้ แบบมาด้วยตนเอง และ
การมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
การส่งคาถามล่วงหน้ า
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องตามแต่ละวาระ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เท่านัน้ โดยบริษัทจะ
รวบรวมคาถามทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุม ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวัน
ประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระทีป่ ระชุม
การอานวยความสะดวกช่องทางอื่น
บริษทั มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาการประชุมแล้วจะนาขึน้ เว็บไซต์ของบริษทั www.sgfcap.com ภายหลังการ
ประชุมเสร็จสิน้
ช่องทางการติ ดต่อ
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุ การบริษทั , เลขที่ 121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- ทาง email : ir@sgfcap.com
- ทางโทรศัพท์ : 02-232-1789 ต่อ 1772

