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ที่ (SUTHA-SET) 006/2563/TH
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 ได้มีมติอนุมัติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 2 เมษายน 2563 เวลา
14.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพื่ อ พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ ตาม
รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น
เนื่ อ งจากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่ งเป็ น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และ มีแนวโน้มการ
แพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย กอปร
กับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่
มากออกไปก่อน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้
บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึง พนักงานในการเข้าร่วมในการประชุม
และมีความกังวลว่าการจั ดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการรองรับที่ดี
อย่างไร ก็ไม่อาจรับรองว่าจะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าวและความจาเป็นดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการ ได้พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน
แล้ว จึงมีมติเห็นชอบ ดังนี้
ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกาหนด โดยยกเลิก
กาหนดวัน ประชุม และระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ น ประจาปี 2563 ที่ ได้ กาหนดไว้เดิม ในวัน
พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกกาหนดรายชื่อ และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ที่ได้กาหนดไว้เดิมเมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ด้วย และ
หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากาหนดวันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว หรือพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
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วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถทาได้อย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะถึง การเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัย สาคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในเรื่องการรับเงินปัน ผล โดยบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความ
จาเป็นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีล่าช้าต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
บริ ษั ท ฯ จึ งขออภั ย ท่ านผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ จ้ งเลื่ อ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี ดั งกล่ าวมาอย่า ง
กะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการ
อื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
โดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซา เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ
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