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27 มีนาคม 2563
เรื่อง

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที่ 27 เมษายน 2563 และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัท ฯได้เชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะ
ไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 นัน้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยตัง้ แต่เริ่มต้น
จนถึงเวลานีม้ ีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ อย่างต่อ เนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความ
ร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคน หมู่มาก
ซึ่งเป็ นโอกาสที่ทาให้การแพร่ระบาดเกิดขึน้ และกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย บริษัท ฯได้ติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและทีมงาน
ทุกฝ่ าย และมีความกังวลว่าการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเวลานี ้ ไม่ว่าบริษัทฯจะจัดเตรียมมาตรการที่ดไี ว้รองรับการ
มาร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ อย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงลงได้อย่างสมบูรณ์ และสถานการณ์
นีเ้ ป็ นเหตุการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทาให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็ นอย่างไร
ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา
และคานึงถึงประเด็นต่างๆอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวออกไปก่อน โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะไม่
กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ทั้ งนี ้ คณะกรรมการบริษัท ฯจะพิจารณากาหนดวันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ และวาระการประชุมขึน้ ใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมที่จ ะสามารถจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ได้ตามที่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไป
2. อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลจากก าไรของบริษั ท ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ในอัต ราหุ้น ละ
0.039 บาท
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ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ นกาหนดวัน
เดิมที่เคยแจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2563
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ินนั้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากกการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด ซึ่งจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.039 บาท
บริษัทฯ ขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มา ณ โอกาส นีด้ ว้ ย ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
วิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือมายังท่านผูถ้ ือหุน้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน)

